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A Miskolci Egyetem hagyományos „hú-
zóágazatára”, a műszaki képzési területekre 
(vagyis a Műszaki Földtudományi Karra, a 
Műszaki Anyagtudományi Karra, valamint a 
Gépészmérnöki és Informatikai Karra) ösz-
szesen 2394-en jelentkeztek. Az egyetem a 
munkaerő-piac világosan megfogalmazott 
igényeivel összhangban szeptembertől vár-
hatóan több informatikust fogadhat az első 
évfolyamon. Egyetemünk számos képzését 
duális képzési formában is meghirdette. A 
cégek és diákok részéről az új képzési forma 
és a Miskolci Egyetem iránti jelentkező bizal-
mat egyaránt visszaigazolja az, hogy a duális 
formában is meghirdetett mérnöki és informa-
tikai képzések esetében valamennyi szakon 
megnőtt a jelentkezők száma: a logisztikai 
mérnök, a mérnökinformatikus, a programter-
vező informatikus és az anyagmérnök szak-
jainkra egyaránt többen nyújtottak be jelent-
kezést, mint tavaly. A járműmérnöki szakunk 
már indulásakor igen sikeres, ugyanis 219 fő 
szeretne erre az alapszakra bejutni, közülük 
több mint 50-en első helyen jelölték meg ezt 
az alapszakunkat. 

A duális képzések területén töretlen a Gaz-
daságtudományi Kar népszerűségének emel-
kedése, 2014-ben 983-an, 2015-ben 987-en, 
2016-ban pedig már 1.164-en jelentkeztek 
képzéseire. A jelentkezők számában szintén 
komoly emelkedést könyvelhet el az Állam- 
és Jogtudományi Kar, a tavalyi 677 fő után 
az idén 817 jelentkező adta be papírjait a jogi 
képzéseinkre, ami 21 százalékos emelke-
dést jelent. Ugyanez az igen pozitív tenden-
cia jellemző a folyamatosan nagyon sikeres 
Egészségügyi Karra is, amely a tavalyi 579 
után idén már 689 felvételizőt vonzott. A Böl-
csészettudományi Karon töretlenül emelkedik 
az anglisztika alapszakra jelentkezők száma. 
Míg 2014- ben 165-en, 2015-ben 198-an, 
2016-ban már 199-en nyújtottak be jelentke-
zést angol szakos képzésünkre. Stabil a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Intézet képzéseire 
jelentkezők száma is, a tavalyihoz hasonlóan 
ezúttal is 200-nál több felvételiző jelentkezett 
a BBZI valamely képzésére. 
A frissen publikált adatok csekély mértékben 
módosulhatnak még a felvételi eljárás idején.

ORSZÁGOS ÁTLAG FELETTI JELENTKEZÉSI 
LÉTSZÁMNÖVEKEDÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 
Április 4-től nyilvánosak a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési 

adatai. A hazai felsőoktatásba jelentkezők száma – a csökkenő demográfiai adatok 

ellenére – 5 százalékkal emelkedett, míg a Miskolci Egyetemen 8 százalékos a növeke-

dés mind az összes (6093 fő), mind pedig az első helyes (2958 fő) jelentkezők számá-

ban. Mindez nagyon pozitív visszajelzés a megújuló egyetem számára a társadalom 

irányából. 
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Az érdeklődők találkozhattak kis- és közép-
vállalkozásokkal, magyar és külföldi multina-
cionális cégekkel, városi, megyei és országos 
szinten is jegyzett vállalkozásokkal. Idén az 
Állásbörzére érkező cégek által meghirdetett 
pozíciók 36,51%-a az Észak-magyarországi 
Régióba, 31,75%-a Budapestre, 9,52%-a pe-
dig az Észak-alföldi Régióba kínált álláslehe-
tőséget. A kiállítók között idén is megjelent a 
Bosch, a Takata, az Audi, a MOL - csoport, de 
kitelepült standdal várta leendő munkatársa-
it számos további vállalat is, mint például a 
Nestlé vagy éppen a Szállás.hu. Az esemény 
sikerességét jól mutatta, hogy a díszaulában 
valamint előcsarnokában alig lehetett elfér-
ni, annyi hallgató elegyedett beszélgetésbe 
a cégképviselőkkel, sőt több kiállítónál szép 
számú önéletrajz is összegyűlt. A kiállítók át-
lagosan 27 diplomásnak kínálnak állást, eb-
ből 11-et frissdiplomások számára. A legtöbb 
ajánlat idén is a gépészmérnököknek, a köz-
gazdászoknak, az informatikusoknak és a vil-
lamosmérnököknek szólt. A résztvevő cégek 
kifejezetten kerestek és keresnek műszaki 
menedzsert, minőségbiztosítási mérnököt, 
szoftverfejlesztőt, logisztikust, anyagmérnö-
köt, olaj- és gázmérnököt, jogászt, bölcsészt 
és további műszaki, mérnöki végzettségűeket 

is. Aki nem ilyen végzettséggel rendelkezik, 
annak is érdemes volt kilátogatni a börzére, 
és jelentkezni, mert több cég is keres közép-
fokú szakirányú végzettséggel, illetve bár-
milyen felsőfokú végzettséggel rendelkező 
munkatársakat. Az idén is jelen volt 4 sze-
mélyzeti tanácsadó, közvetítő vállalkozás, 
amelyeknek adatbázisába be lehetett kerülni. 
A tanári és tanítói állásadatbázis standnál az 
országos tanári és tanítói álláslehetőségekről 
is érdeklődhettek a látogatók.
A rendezvény megnyitóján Dr. Horváth Zita, 
a Miskolci Egyetem általános rektorhelyette-
se, valamint Tatai Laura, a Miniszterelnökség 
Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Állam-
titkárság főosztályvezető-helyettese köszön-
tötte a résztvevőket.
Az eseményt Dr. Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja nyitotta meg, és egyúttal 
díjat adott át az egyetemen végzett szakem-
berek munkába állását, foglalkoztatását leg-
inkább támogató cég képviselőjének. A díjat 
ebben az évben a TAKATA Safety Systems 
Hungary Kft.-nek ítélte oda egyetemünk, a 
díjátadón a céget Kersten Hugo Bachmann 
ügyvezető igazgató képviselte.

 Nagy Tomi

IDÉN SEM MARADT EL AZ ÁLLÁSBÖRZE

2016. április 6-án rendezték meg egyetemünkön a 22. Miskolci Egyetemi Állásbörzét és 

Szakmai Gyakorlati Börzét. Ahogy az előző években is, így idén is közel száz vállalkozás, 

cég, cégcsoport tisztelte meg az eseményt. 
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A MeMOOC online képzési központ jelenleg 154 
kurzust ajánl a kurzusok magyar és angol nyelvű 
változataival együtt. Eddig közel 4200 regisztrált 
felhasználója van, és e számok folyamatos növeke-
dést mutatnak. A központ összesen 436 mentorált 
hallgatónál tart. A mentorok segítik a hallgatók előre-
haladását, megválaszolják a felmerülő kérdéseket.
A központ eredményeihez tartozik, hogy 430 olyan 
hallgatóval rendelkezik, akik már egy-egy kurzuson 
végeztek, tanúsítvánnyal rendelkeznek a kurzusok 

elvégzéséről, illetve 936 eredményes kurzusvégzést 
számlál, ami azt bizonyítja, hogy a hallgatók nagy 
része nyitott volt több kurzus elvégzésére is, tehát 
az első kurzus elvégzése után nem hagyta el a plat-
formot, ami biztató eredmény a projekt számára.
A MeMOOC online képzési központ a http://www.
memooc.hu/ oldalon várja látogatóit.
A MeMOOC projekt Facebook csoportja négy hónap 
alatt több mint 1400 kedvelést gyűjtött, és több mint 
4500 embert ért el. A statisztikákból az is kiderül, 
hogy leginkább a 18-44 éves korosztályban népsze-
rű az oldal. Az oldal eredményei közé tartozik, hogy 
több bejegyzés már a 1000 megtekintéshez közelít.
A MeMOOC Facebook oldala a https://www.face-
book.com/memooc.hu/ linken érhető el.
MeMOOC, a közösségi tanulás élménye!

 Forrás: uni-miskolc.hu

A Miskolci Egyetem falai között a tavasz mindig a 
mobilitásé! A mobilitás jegyében került megrende-
zésre hosszú éveken keresztül a Külügyi Börze, 
mely idén megújult arculattal és tartalommal Mobi-
litási Expo néven jelentkezik. A rendezvény kiemelt 
célja a hallgatói mobilitási lehetőségek népszerűsí-
tése. Ennek okán a kompetens szervezetek kiállítói 
egész nap várták az érdeklődőket. Fontos meg-
jegyezni, hogy az európai mobilitási lehetőségek 
mellett olyan programokkal is megismerkedhettek 
az egyetemi polgárok, melyek akár a tengerentúlra 
is szólhatnak. Ezt olyan kiállítóknak köszönhetjük 
mint az ESN, AIESEC, Konfucius Intézet vagy a 
CCUSA. Megrendezésre került továbbá egy szak-
mai előadássorozat is, melyen a kiállítók mellett, a 
Tempus Közalapítvány ismertette az Erasmus+ és 
az újdonsült Campus Mundi program által kínált 

lehetőségeket. A rendezvénysorozatot a nemzetek 
konyhája zárta, amikor is a Miskolci Egyetemen ta-
nuló külföldi hallgatók hozták el nekünk nemzeti éte-
leiket, ezzel kóstolót kínálva minden érdeklődőnek.

 Konyári Ádám

NÉPSZERŰ 
A MEMOOC ONLINE KÉPZÉSI KÖZPONT

MOBILITÁSI EXPO 2016 – LÉPD ÁT 
HATÁRAIDAT! 

A Miskolci Egyetem az Eszterházy Károly Főiskolával partnerségben az elmúlt év-

ben jelentős lépést tett a digitalizált oktatás felé. A két felsőoktatási intézmény 

– az Európai Unió Szociális alapjának támogatásával – a Széchenyi Terv kereté-

ben létrehozta a MeMOOC angol és magyar nyelvű online képzési központot (TÁ-

MOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 projekt), amely 2015. 11. 30. óta folyamatosan üzemel.



--
--
--
-

--
--
--
-

--
--
--
-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

7Fókuszban

MEGAZIN

2
016

. Á
P
R
IL

IS
IV. ÉV

FO
LYA

M
 3. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

TAVASZI HULLADÉKMENTESÍTÉS

A takarítást megelőzően a Miskolci Városgaz-
da Nonprofi t Kft., valamint a Miskolci Egye-
tem képviselői terepszemlét és körüljárást 
tartottak, hogy az illegálisan lerakott hulladék 
mennyiségét kellőképpen felmérjék. A Miskol-
ci Városgazda Nonprofi t Kft. húsz közhasznú 
munkatársát kilenc napon keresztül három 
munkavezető irányította napi hat órában, és 
összesen 15 konténert töltöttek meg csaknem 
8 tonnányi hulladékkal. Két csapatban gyűj-
tötték össze az illegálisan lerakott hulladékot 
többek között a Bolyai Kollégium mögötti er-
dős területen, valamint nagyobb mértékben 
a MAD – lőtér – A/6-os épület által határolt 
területen. Az UV domb környezetét és az em-
lékparkot, valamint a tó környékét, továbbá 
az AFKI és a B/3-B/4 épületeket övező zöld 
területeket is megtisztították a közhasznú 

dolgozók. Az UV dombon található sátorban 
életvitelszerűen élő hajléktalanokra leltek, 
akik ellen hatósági intézkedés indult a Miskol-
ci Önkormányzati Rendészet bevonásával.
Az illegálisan elhelyezett hulladék eltávolítá-
sa jelentős többletköltséget jelent az egye-
temnek, ahogy annak a három hulladékgyűjtő 
konténernek az újbóli beszerzése is, amelye-
ket március 18. környékén gyújtottak fel is-
meretlen elkövetők. Sajnálatos módon a van-
dalizmus egyéb formában is megmutatkozott 
az elmúlt időszakban az egyetem területén. 
Gondoljunk csak a megrongált közösségi, 
szabadtéri területek eszközeire (tűzhelyek, 
padok, asztalok). Közös célunk kellene hogy 
legyen ezen berendezések megóvása és to-
vábbörökítése. 
Kevésbé köztudott, hogy a Városgazda Kft.-
vel közösen végzett takarítás közben az In-
formatikai Épület és a régi karbantartói épü-
letek környékén a közhasznú dolgozók egy 
hurokkal megfojtott, megnyúzott vaddisznót 
is találtak. 
A Bolyai Kollégiumot övező hulladékgyűjtés 
nagymértékben hozzájárult és előkészítette a 
terepet a MEgreen által szervezett Egyetemi 
Környezet Szépítés számára. 

 Boldizsár Csongor

Öt éve minden márciusban elvégezzük a Miskolci Egyetem zöld területeinek tavaszi taka-
rítását, valamint az illegálisan lerakott hulladékok szervezett összegyűjtését – osztotta meg 
velünk Szántó Emese, a Miskolci Egyetem környezetvédelmi megbízottja. 
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A rendezvénysorozatot Szendi Attila, a Miskolci 
Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazga-
tója nyitotta meg, aki elmondta: reméli, hogy a 
rendezvénysorozat elősegíti, hogy a könyvtár 
egy olyan közösségi térré válhasson, ahol gon-
dolatokat tudunk átadni egymásnak. A Miskolci 
Egyetem Létértelmező Köre, röviden eMElő, az 
Egyetemi Könyvtár megújulásának részeként 
alakult.
A beszélgetést Pankucsi Márta nyitotta, aki Tor-
ma Andrást nem mint rektort, hanem mint egykori 
kisiskolást és egyetemistát kérte, hogy meséljen 
saját, egyedi életútjáról. A disputa során rekto-
runk beszélt gyermekkoráról, bátyjáról, diáké-
veiről, a könyvek szeretetéről, katonaéveiről és 
azokról a fontos életeseményekről, felkérésekről, 
gyakran külső tényezőkről, melyek az egyetemi 
oktatói pályára irányították. A beszélgetés során 
megtudhattuk, hogy egy nagykálói kisiskolásból, 
aki tengerész akar lenni, hogyan lett a szegedi 
egyetem jogi karának diákja. Továbbá, hogy mi-
lyen okok és okozatok láncolata fonódott össze 
addig, míg 30 évesen rádöbben, hogy egyetemi 
oktatónak kell lennie. A párbeszéd végére jól 
kirajzolódott az emelő, mely Torma András éle-
tében valószínűleg az ambícióval azonosítató. 
Ugyanis, amikor megtalálta saját hivatását, és 

az egyetemi oktatók körébe lépett, nem érte be 
ennyivel. 
„Aki akar katona lenni, akarjon tábornok is lenni! 
Aki egyetemen kezd oktatni, az akarjon egyete-
mi oktatóvá válni, ha valaki egyetemi oktató lesz, 
miért ne lehetne kari vezető vagy az egyetem 
vezetője. Véleményem szerint minden ember te-
hetséges valamiben. Mivel a rendezvénysorozat 
sok-sok alkalmat teremt arra, hogy az emberek 
szóba elegyedjenek, remélem, hogy a beszél-
getéssorozat folytatódni fog” – mondta el Torma 
András.
Szendi Attila megköszönte rektorunknak, hogy 
lehetőséget teremtett a beszélgetésre, mely so-
rán nemcsak a hely, hanem a hangvétel is rend-
hagyónak bizonyult. A szervezők útjára indítottak 
két vendégkönyvet, melybe az előadók és a né-
zők is feljegyezhetik az estek kapcsán megfogal-
mazódott gondolataikat.
Az eMElő beszélgetéseit havi rendszerességgel 
szervezi. Minden alkalomra egyetemünk egy 
meghatározó személyét invitálják meg. Az idő-
pontokról, és a meghívott vendégek népsoráról, 
a hallgatók Neptun üzenetben is értesítést kap-
nak. A teljes beszélgetés elérhető az egyetem 
honlapján. Disputa Prof. Dr. Torma Andrással, 
egyetemünk rektorával címen. 
 Báthori Kinga

„AKI AKAR KATONA LENNI, 
AKARJON TÁBORNOK IS LENNI!”
BESZÉLGETÉS PROF. DR. TORMA ANDRÁS REKTORRAL

Március végén tartotta első rendezvényét a Miskolci Egyetem Létértelmező Köre. Dr. Pan-
kucsi Márta jogász-szociológus, a Szociológiai Intézet oktatója, egyetemünk rektorát, Prof. 
Dr. Torma Andrást kérdezte gyermekkoráról és élete meghatározó eseményeiről.
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A társulat heti egyszer, két órában tartja foglal-
kozását az Uni-Hotelben. Mi is ellátogattunk egy 
próbára, hogy beleláthassunk a próbafolyamat-
ba, és egy kis ízelítőt adhassunk azoknak, akik 
még nem hallottak a társulatról, vagy nem tudják 
elképzelni, hogyan is néz ki egy-egy foglalkozás.
Amint beléptünk, máris átjárt minket a színházi 
hangulat. Mindenki a szövegébe mélyedve ismé-
telt vagy közös jeleneteiket beszélték meg, amíg 
a többiek érkezésére vártunk. Majd elkezdődött 
a próba, amit Nádasi Erika színésznő instruált. 
Hagyta kibontakozni a hallgatókat, csak néhány 
tanácsot vagy ötletet vetett fel a jelenetekkel 
kapcsolatban. Jelenleg Slavomir Mrozek: Piotr 
Ohey mártíromsága című művét próbálják, ami 
nem tűnik a legegyszerűbb darabnak, mégis 
otthonosan mozognak benne a hallgatók. Igaz, 
még csak pár hónapja működik az Egy Maszk, 
és a próbafolyamat elején járnak, de jól halad-
nak a darabbal. Néhány kisebb szerep is most 
került kiosztásra, mert a kezdeti nagy érdeklődés 
után meg kellett várni, amíg kiderül, ki gondolja 
komolyan a részvételt, elvégre megeshet, hogy 
időközben valakinek még sincs ideje pluszban 
erre is. Viszont csak akkor tudnak belemélyedni 
a hallgatók a darabba, ha megvan a változatlan 
szereposztás. Közben már a színpadot és a dí-
szletet is hozzáképzelik a próbához, és szinte 
látjuk magunk előtt a kész produkciót.

Nádasi Erika színésznő szájából elhangzik egy 
kulcsmondat, miszerint a külsőségekkel nem kell 
foglalkozni, mert mindig minden valóságossá 
válik, ha hihetően játsszuk. Ezt a gyerekszerep 
miatti aggodalmakra adta válaszképpen. Egye-
lőre még szöveggel a kézben megy a próba, de 
néhányan már mellőzik a papírt, hogy jobban 
koncentrálhassanak a játékra.
Potonyecz Fanni diákvezetőt kérdeztük meg, 
hogy melyek a jövőbeli céljai a társulatnak. Leg-
első céljuk, hogy a most próbált darabot május-
ban előadhassák, de már van két másik tervezett 
színpadi mű is, amelyet szeretnének a jövőben 
eljátszani. Emellett fő célkitűzésük, hogy a tár-
sulat minél jobban összeszokjon, és ezután még 
több darabot játszhassanak, és minél több he-
lyen előadhassák őket.
Ha megjött a kedvetek a színjátszáshoz vagy 
csak beugranátok egy próbafolyamat megfi gye-
lésére, akkor gyertek el az Uni-Hotel második 
szintjén elhelyezkedő tanulószobába hétfőn, 
18:00 órakor. További részletek miatt keressétek 
Káelné Kovács Ritát vagy Potonyecz Fannit!

 Tóth Evelin

ÚJRAINDULT AZ EGY MASZK SZÍNTÁRSULAT

Nádasi Erika színművésznő vezetésével újra megkezdte működését az Egy Maszk. A szín-
társulat célja a diákok színpadi jelenlétének, verselési képességeinek és egyéb ilyesfajta 
tehetségének fejlesztése hangulatos órák keretében.

Fotó: Egy Maszk Színtársulat 
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Prof. Dr. Illés Béla intézetigazgató nyitóbeszédé-
vel kezdődött meg az átadó ceremónia. Beszédé-
ben kitért a Logisztikai Intézet múltjára, kiemelve 
a közelmúlt jelentős eseményeit is: például hogy 

az intézet, mint koordinátor vesz részt az uniós 
H2020-UMI-TWINN Twinning projektben. Az intézet-
igazgató a dortmundi kapcsolataik felelevenítésével 
kapcsolatos célkitűzéseikre is kitért, valamint köszö-
netet mondott a Szaktanács vezetőségének és a 
közreműködő diákságnak a vitrin kialakításáért. Ezt 
követően Boli Dávid Attila, az Anyagmozgatási és 
Logisztikai Szaktanács elnöke emlékezett meg az 
Intézet elhunyt oktatóiról, dolgozóiról, majd köszö-
netet mondott mindazoknak, akik emléktárgyakkal 
vagy egyéb segítséggel hozzájárultak a vitrin lét-
rejöttéhez. Köszönetet mondott továbbá az Intézet 
támogatásáért is. A hivatalos átadást megelőzően 
Tóth Tamás Bendegúz intonálásával felhangzott a 
Logisztikus Szaknóta. 
 Boldizsár Csongor 

Az első alkalommal, március 31-én az érdeklődök 
Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Fenn-
tarthatóság Igazgatóságának vezetőjének előadá-
sát tekinthették meg. A rendezvényt Dr. Szunyog 
István nyitotta meg beszédével, majd felkérte Prof. 
Dr. Torma Andrást, a Miskolci Egyetem rektorát, 
hogy ossza meg az előadássorozattal kapcsolatos 
gondolatait az érdeklődőkkel. Ezt követően Kőrösi 
Csabát kérték fel, hogy tartsa meg prezentációját 
„Paradigma-váltás a fejlődési stratégiában; Hol van 
a víz szerepe?” címmel.
Már az előadás kezdetén nyomatékosította a hall-
gatósággal, hogy az emberiségnek alig néhány éve 
maradt arra, hogy megelőzze a katasztrofális követ-
kezményekkel járó klímaváltozást. Pedig a megfe-
lelő szakképzettségű és tudású emberek mellett a 
megfelelő mennyiségű pénz is rendelkezésünkre 
áll.  A kitűzött célok között kellene szerepelnie a 
mélyszegénység és az éhezés felszámolásának, 
a nők teljes egyenjogúságának biztosításának, a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtésének, 
valamint a települések élhetőbbé, biztonságosabbá 
tételének.

Magyarország ezenkívül jelentős mértékben hozzá-
járulhatna a fenntartható vízgazdálkodás megvaló-
sításához, hiszen ezen a területen mind tudásban, 
mind technológiai fejlettségben a világ élmezőnyé-
hez tartozik az ország. Emellett a hazai tapaszta-
latokra építkezve sok más országnak is segítséget 
nyújthat országunk. Az előadás végén sor került a 
hallgatóság kérdéseinek megválaszolására, majd a 
rendezvény zárására. A Műszaki Földtudományi Kar 
minden egyes érdeklődőt vár az eseménysorozat 
következő előadásaira is. 
 Boldizsár Csongor 

LOGISZTIKUS VITRIN AVATÁSA

TEÁRA INVITÁLTAK 

2016. március 16-án avatta fel az Anyagmozgatási és Logisztikai Szaktanács ünnepé-

lyes keretek között a Logisztikus Vitrint, az A/5 épület I. emeletén. 

2016 tavaszán a Műszaki Földtudományi Kar szervezésében elindult egy új, nyílt előa-

dássorozat, Természeti Erőforrás Akadémia (TEA) néven. 

Fotó: Kiss Viktor
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A legutóbbi megmozdulásuk március 17-én 
indult, és még igen sokáig tartani is fog, hi-
szen annyira jól sikerült, hogy minden csü-
törtök délután folytatják a lelkesebbek kisebb 
munkálatokkal, renoválásokkal. A március 17-
18-ai napokon összesen 120 diák vett részt, 
és az E/6-os kollégiumtól elindulva eljutottak 
egészen az E/2-es kollégiumig. A munkálatok 
első délután 14:00-tól egészen 18:00-ig foly-
tak, a végig jelenlévők mellett voltak olyanok 
is, akik csak fél órát tudtak besegíteni, de azt 
is lendületesen tették. Másnap az esti buli 
fáradalmait kipihenve már reggel 9:00-kor el-
kezdték a parkosítást a diákok. Nem csak a 
lehullott levelek összeszedése, és elvitele volt 
a cél, hanem minden hulladék eltakarítása, a 
törött üvegektől egészen a cigarettacsikkekig. 
A megmozdulás igen hatásos volt, hiszen 
sokkal szebb lett a kollégiumok környéke, és 
biztonságosabbnak is mondható a nagyobb 
éles hulladékok nélkül. Rengeteg helyen gyö-
nyörű tavaszi virágok is előkerültek az avar 
alól, amik így színesebbé teszik Egyetemvá-
rosunkat. A rendezvényt többen is támogat-
ták, így volt lehetőség melegszendvics sü-
tésre, másnap reggel pedig teával várták az 

érkezőket, és természetesen a napközbeni 
folyadék utánpótlást is megoldották, hála a 
ME-HÖK, a MESZ, a Miskolci Egyetem, az 
Üzemigazgatóság és a Bolyai kollégiumok 
segítségének, felajánlásának. 
A tevékenységet folytatók általában csütörtök 
délutánonként 16:30-as kezdéssel indulnak 
neki a munkának, és addig folytatják, míg jó-
nak látják. Bátran lehet csatlakozni hozzájuk, 
hiszen sokat segítenek ezek a kisebb meg-
mozdulások is Egyetemvárosunk kinézetén. 
Reméljük, a továbbiakban is ennyi érdeklődő 
diákra lehet számítani, mert több emberrel 
gyorsabban lehet haladni, és legalább nem a 

szobájában ül mindenki, hanem tesz valamit 
azért, hogy jobb legyen a saját, és mások kö-
zérzete is. Érdeklődni tudtok az Uni-City olda-
lán, az eseményben és a KSB tagjaitól. 

 Stumphauzer Laura

EGYETEMI KÖRNYEZET SZÉPÍTÉS, AZAZ EKS!

Idén tavasszal is nagy erőkkel folynak az Egyetemvárosunkat, főként a kollégiumok környékét 
tisztára varázsoló munkák. A mostani akciók elindítója a MEgreen nevezetű környezetvé-
delmi öntevékeny csoport, melyet diákok alkotnak leginkább, előző számunkban bővebb 
információkat is olvashattatok már róluk.

Fotó: Stumphauzer Laura
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Az előadásban elhangzott, hogy Magyarország 
az európai uniós források 60%-át gazdaság-
fejlesztésre kívánja fordítani a 2014–2020-as 
programozási időszakban, amely fejlesztések 
pozitív hatásai nem csak a vállalatoknál, ha-
nem a felsőoktatási intézményeknél, azok ok-
tatóinál, kutatóinál, hallgatóinál és az álláske-
resőknél is meg fognak jelenni.  
Az előadó a 2014–2020-as programozási 
időszak szabályozási alapjainak, újdonsága-
inak ismertetetésén túl bemutatta az Emberi 
Erőforrás Operatív Program keretében 2016. 
évre meghirdetni tervezett, a felsőoktatási in-
tézmények intelligens szakosodását célzó ok-
tatás-kutatási és innovációs együttműködési, 
valamint infrastrukturális fejlesztéseit elősegítő 
felhívásokat. Emellett bemutatásra kerültek a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program keretében 2016. évben meghirdetni 
tervezett, vagy már nyitott felhívásai, különö-
sen azok, amelyeknek célja a vállalati verseny-
képesség javítása, a vállalatok, kutatóintézetek 
és felsőoktatási intézmények közötti együttmű-
ködés és hálózatosodás fejlesztését elősegítő 
kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása.

Mindemellett a Miskolci Egyetemi Állásbörze 
és Szakmai Gyakorlati Börze megnyitójának 
alkalmából kiemelésre kerültek azok - a fi a-
talok munkaerőpiaci integrációját elősegítő 
- az Ifjúsági Garancia Programhoz kapcsoló-
dó foglalkoztatási támogatások is, amelyek 
segítségével a fi atalok elhelyezkedési esé-
lyei javulhatnak. A napokban megjelent GI-
NOP-5.2.3-16 kódszámú, fi atalok vállalkozóvá 
válását segítő felhívás is ezt a célt szolgálja, 
amely a felsőfokú végzettségű pályakezdők 
esetén, legfeljebb 30 éves fi atalok felkészíté-
sével segíti saját vállalkozásuk indítását.
Az érdeklődést felkeltő felhívások részletei-
nek megismeréséhez javasolt a www.szeche-
nyi2020.hu internetes oldal meglátogatása.

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Tit-
kárság

 Kiss Csaba József

ELŐADÁS A FELSŐOKTATÁST ÉRINTŐ EURÓPAI 
UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL

2016. április 6-án Tatai Laura, a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Fele-

lős Államtitkárságának főosztályvezető–helyettese tartott előadást „Vállalatok, kutató-

intézetek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek a 2014–

2020-as európai uniós programozási időszakban”címmel.
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. A program hazai koordinálását végző Tempus 
Közalapítvány tájékoztatása szerint a követke-
ző tanévtől még több szempontot fi gyelembe 
véve támogatják azokat a hallgatókat, akik 
korábban nem engedhették meg maguknak, 
hogy külföldön tanuljanak. A hátrányos helyze-
tű diákok mellett a fogyatékossággal élő vagy 
tartósan beteg hallgatók is igényelhetnek kie-
gészítő támogatást, ezáltal még tovább bővül-
het a programban résztvevők köre.
A 2016/17-es tanévben 49 magyarországi fel-
sőoktatási intézményben lesz lehetőségük a 
fi ataloknak arra, hogy részt vegyenek az uniós 
támogatású Erasmus+ programban, és lega-
lább egy félévig külföldi partnerintézményben 
tanuljanak, illetve szakmai gyakorlatot végez-
zenek. A nagy hagyományokkal rendelkező, 
világszerte ismert és elismert program ösztön-
díjasai ugyanazokat a jogokat élvezhetik kint 
tartózkodásuk során, mint az ottani hallgatók. 
Tandíjat és egyéb költségeket nem kell fi zet-
niük, viszont olyan tudással és élményekkel 
gazdagodhatnak, amelyek későbbi karrierjüket 
is jelentősen meghatározhatják. Küldő intéz-
ményük pedig a külföldön végzett tanulmánya-
ikat a képzési programjuk részeként köteles 
elismerni.
A következő tanévben várhatóan több 
mint 4100 magyar hallgató vehet részt a 

programban. Közülük 900-an szakmai gyakor-
latukat tölthetik külföldi cégeknél, vállalatoknál 
vagy szervezeteknél; 3200-an pedig egyetemi 
tanulmányaikat folytathatják nemzetközi kör-
nyezetben a program támogatásával.
A Tempus Közalapítvány tájékoztatása szerint 
a 2016/2017-es tanévtől a korábbinál maga-
sabb ösztöndíjat kapnak a magyar Erasmus 
hallgatók. Célországtól függően havi 400-600 
euró támogatásban részesülhetnek, emellett 
a rászoruló diákok szociális alapon havi 100 
euró kiegészítő támogatást is igényelhetnek. 
Ennek szempontrendszerét a közelmúltban ki-
bővítették, amitől azt várják, hogy a hátrányos 
helyzetben lévő hallgatók is egyre nagyobb 
számban kapcsolódnak be a programba.
Az Erasmus+ program további újdonsága, 
hogy a hallgatók számára ingyenes online 
nyelvi szintfelmérést, illetve nyelvtanulási lehe-
tőséget biztosít a mobilitás során. Az eddigi an-
gol, német, francia, olasz, spanyol és holland 
nyelven túl a következő tanévtől már cseh, 
dán, görög, lengyel, svéd, valamint portugál 
nyelven is elérhető a szolgáltatás, amely lehe-
tővé teszi, hogy a fi atalok még felkészültebben 
érkezhessenek meg a választott országba.
 
Az Európai Unió oktatást és képzést támogató 
Erasmus+ programja a felsőoktatás mellett a 
köznevelés, a szakképzés és a felnőtt tanulás 
terén is számos lehetőséget kínál nemzetközi 
együttműködésekben való részvételre.
További információ: www.erasmusplusz.hu

BŐVÜLHET AZ ERASMUS PROGRAMBAN 
RÉSZTVEVŐK KÖRE

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁST KAPNAK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ HALLGATÓK

A 2015/2016-os tanévben Magyarországról kiutazó Erasmus ösztöndíjasoknak több mint 
20%-a részesült szociális támogatásban. 

Fotó: Kiss Viktor
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Mikor és milyen céllal jött létre a Tudásva-
gyon Hasznosítás Igazgatóság?

A Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság, 
mint szervezet 2015 elején alakult meg. A szer-
vezeti egység a kancelláriarendszer kialakítá-
sával közel egy időben jött létre, összhangban 
azzal a folyamattal, amely szervezetileg is ket-
téválasztotta az oktatási típusú és az egyéb, 
döntő mértékben gazdasági, pénzügyi típusú 
tevékenységeket az egyetemen. Az igazgató-
ság fő feladata az, hogy elősegítse az egyetem 
kutatás-fejlesztési tevékenységét, megerősít-
ve ennek üzleti alapokra való helyezését. Op-
timális kapcsolatok kialakítása a fejlesztésben 

részt vevő kutatók, és az ipari felhasználók, 
valamint a befektetők között. Ennek érdeké-
ben az egyetem szakterületeivel folyamatos 
kapcsolatot tart a piaci hasznosításra alkalmas 
technológiák, kutatási eredmények feltárására, 
továbbá támogatja ezeknek a technológiáknak 
és kutatási eredményeknek a környezet felé 
való továbbítását, valamint ennek fordított 
irányba való közvetítését is, azaz technológia-, 
és tudástranszfer tevékenység végzését. Ter-
mészetesen, ha általánosságban fogalmazzuk 
meg, akkor az igazgatóság az egyetem és a 
környezet közötti üzleti alapokra helyezhető 
kapcsolatot teremti meg szervezett keretek 
között. Így ebbe a tevékenységbe belefér a fel-
nőttoktatási-, a pályázati tevékenység végzése 
és koordinálása is. Ennek megfelelően alakul 
az igazgatóság szervezete is, amely magában 
foglalja a Pályázati Koordinációs Központot, 
a Felnőttképzési Regionális Központot, az 

BEMUTATKOZIK A TUDÁSVAGYON HASZNOSÍTÁS 
IGAZGATÓSÁG

INTERJÚ DR. NYIRY ATTILA IGAZGATÓVAL

Az egyetemek klasszikusnak tekinthető oktatási feladataihoz kötődően a gazdaságfej-
lesztés és -politika egyre hangsúlyosabban jeleníti meg a vállalati kapcsolatrendszereket, 
a vállalatok felé végzett kutatási tevékenységeket, ezáltal a felsőoktatási intézmények 
gazdaságfejlesztésben játszott szerepét. A Miskolci Egyetem nagyon jó helyzetben van 
a vállalati kapcsolatépítés területén, mivel az oktatás nagy része a cégekkel való élő 
kapcsolatokra épül. Dr. Nyiry Attilával, a Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság igazga-
tójával beszélgettünk.

Fotó: Stumphauzer Laura
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Innováció Menedzsment Kooperációs Kutató 
Központot, a Technológiai és Tudástranszfer 
Központot, valamint legújabban létrehozott 
szervezetként a MeMooc Képzési Központot 
is.

Mely vállalatokkal állnak kapcsolatban?

Az igazgatóság tevékenységi jellegéből adó-
dóan az egyetem nagyvállalati stratégiai part-
nereivel áll elsősorban kapcsolatban. Elsőként 

az Audit emelném ki, ahol ún. „egyablakos” for-
mában működtetjük a vállalat és az egyetemi 
szervezetek információáramlását. Ugyanilyen 
módon törekszünk a Takata, a Konecranes 
cégekkel való együttműködésre is. A kari ve-
zetőkkel és kollégákkal együttműködésben a 
Bosch vállalatok, a Borsodchem, a MOL felé 
fejlesztjük a tradicionálisnak is tekinthető kap-
csolatokat, amely vállalatok esetében a közös 
pályázatok, nagy léptékű kutatási programok 
összefogása képezi feladatunkat.  A hagyomá-
nyos partneri kapcsolatok mellett új együttmű-
ködések kiépítése is napirenden van, például 
a Suzuki, a GE, az MVM, az IBM és a Huawei 
cégekkel.

Melyek a közeljövő céljai?

Az utóbbi hónapokban több, az egyetem egé-
szét érintő nagy pályázat kidolgozását végez-
zük, amelyek közül kiemelkedő a FIEK (Fel-
sőoktatási és Ipari Együttműködési Központ) 
kialakítását célzó GINOP pályázat. Említettem, 
hogy a legújabb szervezeti egysége az igazga-
tóságnak a MeMooc Képzési Központ, amely 
mint on-line képzési központ fog működni a 
jövőben. Az elmúlt évben kidolgozott tananya-
gok döntően az informatikai képzésben tudnak 
hasznosulni egy teljesen új keretrendszer, az 
Open edX alkalmazásával. Itt fokozatosan 
szeretnénk új tananyagok kidolgozásával bő-
víteni a használói kört, lehetővé tenni új fel-
használók belépését, adott esetben kilépve 
a vállalati és intézményi távoktatási igények 
kielégítése felé. Szeretnénk elősegíteni és 
támogatni a fi atal hallgatók és oktató-kutatók 
üzletileg hasznosítható ötleteinek kidolgozá-
sát, vállalkozásba vitelét, bekapcsolódva így 
az egyre nagyobb teret nyerő start-up világba. 
Olyan központot képzeltünk el, ahová be lehet 
jönni, az ötleteket meg lehet beszélni, kapcso-
latot lehet építeni tapasztaltabb kollégákkal, és 
ahol olyan előadások, bemutatók tartására is 
lehetőség van rendszeres formában, amelyek 
tapasztalatszerzésre, információcserére ad-
nak lehetőséget. Célunk, hogy elindulhasson 
egy vállalkozói világhoz köthető, kezdeménye-
ző klubélet.

Mikorra valósulhatnak meg ezek a tervek?

Nagyon hamar, hiszen a MeMooc már mű-
ködőképes, a technikai feltételek megterem-
tése pályázati úton megtörtént, kidolgoztuk, 
kidolgoztattuk az informatikai képzéshez kap-
csolódó tananyagokat, és hozzáillesztettük a 
szükséges műszaki hátteret. Jelen pillanatban 
egy nagy feladatunk van, az, hogy az ily mó-
don kialakított rendszert hogyan tudjuk élővé 
és folyamatosan működővé tenni. Az on-line 
oktatás meglehetősen speciális dolog, de az 
oktatási területen jelentkező trendeket fi gye-
lembe véve mindenképpen ez jelenti a jövőt. 
A start-up központ létrehozása több, folya-
matban levő pályázathoz is kapcsolódik, de itt 
sem szeretnénk sokat várni a kezdeti feltételek 
megteremtésével.
 Tóth Orsi

Fotó: Stumphauzer Laura
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Keszi Bálint 25 éves, a Miskolci Egyetem BTK 
szociológus hallgatója. Legújabb kötetében ver-
seit és novelláit is olvashatjuk, amelyekből néhány 
felolvasásra is került a könyvbemutatón. Szép 
számmal gyűltünk össze az egyetemi könyvtár-
ban, hogy megismerhessük Bálint gondolatait és 
tapasztalatait a könyvkiadással kapcsolatban. Dr. 
Szabó-Tóth Kinga a Miskolci Egyetem Szocioló-
gia tanszékének igazgatója volt a moderátor, aki 
mint kiderül, Bálint összes művét olvasta 
már, így az est során saját kedvenceit is 
kiemelte hallgatója munkái közül. Kér-
déseivel az első szárnypróbálgatásoktól 
kezdve, a Banánrevolvert megelőző mű-
veiről is alaposan kifaggatta a fi atal írót, 
mielőtt rátért volna az aktuális műre. Két 
megzenésített verset is hallhattunk Bá-
tori Miklóstól, az MDC zenekar frontem-
berétől, aki bátorkodott itt-ott kicsit át is 
írni a műveket, hogy beleilleszkedjenek 
a dallamba. Dalait a közönség örömmel 
fogadta, és Bálint is roppant büszke volt a hang-
zásra.
Beleláthattunk a már kívülről is nagyon izgalmas-
nak kinéző könyv tartalmába és háttértörténetébe. 
Bálinttól azt is megtudtuk, hogy a borítóját test-
vére, Keszi Dániel tervezte, amire szintén nagyon 
büszke. Megjegyeznénk, hogy van is oka rá, mert 
mind a cím, mind pedig a kinézet nagyon egyedi 

és fi gyelemfelkeltő, és ez is a célja, mint a szer-
zőtől megtudtuk.
Bálint a könyvkiadás rejtelmeibe is bevezetett 
minket, amiről most is azt tudtuk meg, amit ál-
talában tapasztalhatunk, hogy elég költséges 
mulatság. A Banánrevolver az Underground ma-
gánkiadónál jelent meg, és már a Líra könyves-
boltokban is kapható. Bálint elmondása szerint, 
már többen is jelezték ezt neki, de még nem volt 
bátorsága saját szemével megbizonyosodni róla. 
Ezelőtt Pesten is bemutatta legújabb művét, és 
ott is nagy érdeklődéssel fogadták őt. Jelenleg 
a könyve marketingjén dolgozik, így remélve a 
még nagyobb ismeretséget. A kedves hallgatóság 
pedig a bemutató után hosszú sorba rendeződ-
ve várta, hogy vehessen egy példányt magának 
Bálint művéből, amelyet ő nem csak, hogy dedi-
kált, de még egy önarcképes bélyeget is adott a 
könyvekhez.
Nagyon jó hangulatban telt a könyvbemutató, jól 
szervezett és színes volt, sütött belőle a fi atal, bár 

már viszonylag tapasztalt író pezsgése. Úgy tűnik, 
a Miskolci Egyetem nagyon sok lelkes írópalántát 
termel, és mindegyikre egyformán büszkék is le-
hetünk. Akinek felkeltette az érdeklődését Bálint új 
könyve, kérjük, támogassa őt egy példány megvá-
sárlásával, hogy további kötetötleteit is megvaló-
síthassa és megjelentethesse a jövőben!
 Tóth Evelin

BANÁNREVOLVER-KÖNYVBEMUTATÓ 
A MISKOLCI EGYETEMEN

Banánrevolver-könyvbemutató a Miskolci Egyetemen
Keszi Bálint immár harmadik kötete is megjelent, Banánrevolver címmel. A Tinta nász című 
könyve után új témával, környezetünk, önmagunk és kapcsolataink pusztításával foglal-
kozik a kötet. Ennek a bemutatóján vehettek részt az érdeklődök a Miskolci Egyetem – 
Könyvtár, Levéltár, Múzeumban.

Fotó: Kiss Viktor



--
--
--
-

--
--
--
-

--
--
--
-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

17Fókuszban

MEGAZIN

2
016

. Á
P
R
IL

IS
IV. ÉV

FO
LYA

M
 3. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

John Newman, Ella Eyre, 
Ed Sheeran – csak néhány 
név azon előadók közül, 
akik az utóbbi években köz-
reműködtek a Rudimental 
sikerdalaiban. A brit formá-
ció 2012-ben robbant be a 
köztudatba a Feel the Love 

című szerzeményükkel, azóta pedig üzembizto-
san szállítják a jobbnál jobb dalokat. A négy srác 
főként drum’n’bass-ben utazik, de szerzeménye-
ikkel nemcsak a műfaj kedvelőinek szívét hódí-
tották meg; az itthoni játszási listákat is bevették. 
Tavaly ősszel megjelent We The Generation című 
albumuk Lay It All On Me című száma azonnal a 
rajongók kedvence lett. 
A srácok, ha idejük engedi, a fellépéseket köve-

tően szívesen töltenek el egy-egy bulis estét, Ma-
gyarországot és italkínálatát pedig elmondásuk 
szerint nagyon megkedvelték, így minden esély 
megvan rá, hogy az EFOTT-koncert után ők is a 
Velencei-tó partján csapatják majd a bulit. 
– A legjobb terv mindig az, ha nincs terv. Mind-
annyian barátkozós srácok vagyunk, viszont nem 
sokan tudják, hogyan is nézünk ki valójában, ezért 
inkognitóban tudunk maradni, így könnyebb elve-
gyülni – nyilatkozta a Rudimentalból Amir Amor 
az askmen.com-nak. – Általában a szervezők 
ajánlanak nekünk egy szimpatikus helyet, ahol el-
kezdhetjük az estét, ott találkozunk pár új baráttal, 
akikkel már együtt megyünk tovább. 
A brit fenegyerekek mellett idén is a legnagyobb 

hazai kedvencek pörgetik majd a hangulatot Ve-
lencén július 12-17. között. Egészen biztos, hogy 
felcsendül majd az EFOTT 40-en debütáló Gyere 
és Táncolj a Wellhellotól, lehet majd Ülni.Örülni.
Megőrülni a Halott Pénz legújabb dalaira, de a 
húrok közé csapnak Lukács Laciék is, és termé-
szetesen a Majka&Curtis rajongók sem maradnak 
rap-etlenül. 
– Idei, minden eddiginél grandiózusabb nagyszín-
padunkra hazánk népszerű előadói és zenekarai 

extra produkciókkal is készülnek, így többet és 
mást is mutatnak, mint amit megszoktunk tőlük 
– árulta el Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztivál-
igazgatója. – A korábbi évekhez képest még több 
zenei helyszínünk lesz, számos stílusirányzattal, 
ráadásul és közkívánatra még hosszabb nyitva 
tartással: reggel 8-ig lehet tombolni. A kínálatban 
arra törekszünk, hogy üzembiztosan megtalálja 
mindenki a számára legmegfelelőbb bulihelyet.
A megduplázott területen szerveződő fesztivál 

idén is kitart az egyetemistabarát árak mellett, úgy 
a belépő, mint a helyszíni fogyasztás tekintetében 
– tájékoztattak a szervezők. 
EFOTT – 2016. július 12-17. között ismét a Velen-
cei-tó partján, csak szabadon...

RUDIMENTAL JÖN AZ EFOTT-RA
BULI REGGEL 8-IG!
Zomboy után jön a következő külföldi név az EFOTT 2016-os palettájáról! A Rudimental 
érkezik a Velencei-tó partjára, így jóvoltából olyan slágerekre tombolhat a közönség, mint 
a Waiting All Night és a Feel The Love. A brit kollektíva a legnagyobb hazai kedvencek 
mellett lép majd az egyetemisták fesztiváljának nagyszínpadára. 

Fotó: internet
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Az OTP Bank az egyik legnagyobb magyar hi-
telintézet, tekintélyes ügyfélkörrel rendelkezik 
nemcsak Magyarországon, de a nyolc környező 
országok béli leánybankjánál is. A pénzintézet 
modern munkakörülményeket és méltányos bé-
rezést biztosít munkatársainak. Elsősorban azon 
egyetemisták jelentkezését várják a gyakornoki 
programjukba, akik a szakmai tevékenység mellett 
kitartással és beleérző képességgel rendelkez-
nek, képesek az összetett helyzeteket kihívásokat 
higgadtan kezelni, fejlett az önismeretük, valamint 
jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek, 
de az sem hátrány, ha könnyen képesek szót ér-
teni környezetükkel. Nem kell persze megijedni, 
ezek a képességek is fejleszthetőek, a szakmai 
gyakorlat pedig remek lehetőséget nyújt arra, 
hogy bárki kipróbálja magát egy-egy új területen. 
Talán még hitelesebb a kép, ha két olyan OTP al-
kalmazottat is megkérünk arra, hogy mondják el 
személyes élményüket és véleményüket a bank 
biztosította lehetőségekkel kapcsolatban. Farkas 
Bettina és Valánszki Tímea, egykori debreceni és 
miskolci egyetemisták, különböző munkakörben 
találták meg a számukra legmegfelelőbb tevé-
kenységet az OTP berkein belül.

Farkas Bettina a három hónapos szakmai gya-
korlatát a debreceni régióközpontban töltötte, ahol 
a bank által támogatott rendezvények lebonyolítá-
sában vehetett részt. Ezek közül kiemelkedett pél-
dául a Campus Fesztivál, amelynek az OTP Bank 
a fő támogatója volt. Az idő előrehaladtával egyre 
több feladatot végezhetett önállóan: időpontokat 
egyeztetett az OTP-s sajtó megjelenésekkel kap-
csolatban, vagy gondosodott a megfelelő kellékek 
beszerzéséről egy-egy rendezvény kapcsán. A 
gyakorlat során nagyon sok embert ismert meg, 
ezáltal fejlődött a kommunikációs képessége, és 
megtanult közösségben dolgozni, alkalmazkod-
ni másokhoz. A gyakorlati ideje alatt nyújtotta be 
pályázatát jelenlegi pozíciójára. „Úgy gondoltam, 
hogy képes leszek a munka mellett államvizs-
gázni. Ez az elképzelésem beigazolódott, sőt a 
munka mellett levelező szakon a számvitel mes-
terszakot is elvégeztem” – mesélte Bettina, aki 
jelenleg számlavezetési tanácsadóként dolgozik. 

„Lakossági számlavezetéssel, befektetésekkel, 
lakáshitelezéssel és vállalkozói számlavezetéssel 
foglalkozom elsődlegesen. Nagyon fontos az ügy-
felekkel való kapcsolat megtalálása, valamint az, 
hogy meg tudjam oldani problémáikat, és kielégít-
sem igényeiket. Az ügyfelek kiszolgálása mellett 
a fi ókkal kapcsolatos háttértevékenységekben is 

Bizonyára sokatokat foglalkoztat a kötelező szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztása. 
Ebben jelenthet segítséget, hogy a többi megye mellett, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
20 OTP fi ókja is folyamatosan várja a szakmai gyakorlatra jelentkező egyetemistákat. Az 
erről szóló, bővebb információk mellett, most elolvashatjátok két volt miskolci egyetemista 
– mára már OTP-s munkatárs –véleményeit és hasznos tanácsait.

Fotó: OTP

„KISLÁNY KOROM ÓTA ERRE A MUNKAKÖRRE KÉ-
SZÜLTEM, ÚGYHOGY EGY ÁLMOM VÁLT VALÓRA”
SZAKMAI GYAKORLAT AZ OTP-NÉL
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részt veszek.” Véleménye szerint a legfontosabb 
az ügyfélközpontúság. Akik könnyen tudnak kap-
csolatot teremteni, szeretnek beszélgetni, vagy 
aktívan tevékenykedni azoknak mindenképp 
ajánlja ezt a munkakört. Fontos, hogy befogadó-
nak, nyitottnak kell lenni, nem szabad elzárkózni 
az újdonságok elől. 
Bettina szerint a hallgatók az értékpapírok, hitelek 
területén számos tapasztalatot tudnak szerezni a 
bankfi ókokban. A Régióközpontban lehetőség van 
arra, hogy a marketing tevékenységekkel valamint 
a számvitellel, pénzügyekkel kapcsolatos ismere-
teik elmélyüljenek. Ezzel párhuzamosan elsajá-
títhatják a hallgatók, hogy milyen közösségben 
dolgozni, alkalmazkodni másokhoz. „Szeretem 
azt az érzést, amikor én vagyok a megoldója egy 
problémának, vagy hozzásegíthetek egy családot 
új lakásukhoz. Jó érzés, amikor az ügyfelek szinte 
családtagként kezelnek és megbíznak bennem. 
Mindemellett úgy gondolom, hogy egy jól össze-
szokott közösségben dolgozom, ahol elismerjük 
egymás sikereit és tudjuk inspirálni egymást újabb 
sikerek elérésében.”

Valánszki Tímea, egy merőben más munkakör-
ben próbálhatta ki magát a szakmai gyakorlat ide-
je alatt. Az egyik banki ügyintéző kolléga naponta 
keletkező iratanyaga sok feladatot adott számára, 
például szerződéseket tett a helyére, levelezési 
feladatokat és kisebb 
irattározási feladatokat 
bíztak rá. Többször is 
lehetősége volt az ügy-
intéző és ügyfél közötti 
kisebb tárgyalásokat 
végighallgatni, de eze-
ken felül is igyekezett 
minden munkatársának 
a segítségére lenni. Neki 
sem kellett sokat várnia 
a teljes munkaidős állás-
ra. „Nagyon szerencsés 
vagyok, decemberben 
már volt munkaszerző-
désem de, a diplomám 
még a kezemben sem 
volt. Nagyon komoly ok-
tatásokat és vizsgákat 
szerveznek az új belépő 
munkatársaknak, ame-
lyeken sikeresen sze-
repeltem” – mesélte Tímea. Jelenleg befektetési 
munkatársként dolgozik, ezen a területen is elen-
gedhetetlen a csapatmunka. „Mindig is szerettem 
volna emberekkel foglalkozni, és tanácsot adni. A 
pénzügyekkel nem mindenki szeret foglalkozni, 
valakinek ideje nincs rá, de sokan vannak, akik 

bizonytalanok. Az ő tájékoztatásuk, adott esetben, 
meggyőzésük, a pénzügyi tudásuk fejlesztése is 
beletartozik a banki ügyintézők mindennapi mun-
kájába. Az egyetemen tanítanak kommunikációt, 
ez jó alapot jelenthet, de valljuk be élesben telje-
sen más helyzetek adódnak. Meg kell ismerned 
az ügyfelet és az ő ismereteihez igazodva, a cél-
jait feltérképezve kell ajánlani egy-egy terméket, 
szolgáltatást, olyat, ami számára a legelőnyö-
sebb. Az igények felmérése és a termékek isme-
rete terén nagyon sokat tanultam kolléganőimtől.”
Ami a szakmai gyakorlatot illeti „a jelentkezők 
számítsanak arra, hogy az OTP Bank nem az a 
munkahely ahol, végig láb lógatva kell végigülni 
a munkaidőt. Az ide jelentkezők, ha ügyesek, és 
keresik a lehetőségeket, nagyon hasznos isme-
retekre tehetnek szert. Kapcsolatokat építhetnek 
ki más területen dolgozókkal is, így egész más 
területeket is megismerhetnek. Később, ha mun-
kahelyként a bankot választják, több itt szerzett 
tapasztalat is segíti őket” – avatott be a részle-
tekbe Tímea.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést sze-
mélyesen a bankfi ókban, Miskolc esetében az 
Uitz B. u. 6. szám alatti fi ókban lehet megtenni. 

Fontos, hogy legyen nálatok önéletrajz és mo-
tivációs levél. A hathetes időintervallumot elérő 
szakmai gyakorlatosok részére a törvény által elő-
írt díjazást biztosítja az OTP Bank.
 
 Kovács Eszter 
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Egyetemünkön talán nem igényel külön be-
mutatást Pecsét István, egykori bányamérnök 
hallgató története. Pisti szervezetét a rák egy 
különösen súlyos változata támadta meg, és 
kezdetét vette egy harc, harc az életben mara-
dásért. A sorozatos műtéteket követően elkerül-
hetetlenné vált egy külföldi, komplikált kezelés 
elvégzése, amely már túlnőtt Pisti és családja 
anyagi lehetőségein. Ekkor indult el egy példás 
összefogás, amelynek szerves részét képezte a 
Miskolci Egyetem és hallgatósága. A „Veled va-
gyok Pisti” mozgalom részeként magánszemé-
lyek, vállalkozások, önkormányzatok, sportolók 
országszerte közösen próbáltak segíteni abban, 
hogy a gyógykezelésre szükséges pénzmennyi-
ség összejöjjön. A Miskolci Egyetemen a moz-
galom tagjai gyűjtést és jótékonysági szakes-
télyt szerveztek a Firmatársunk megsegítésére. 
Még maguk a szervezők is meglepődtek azon, 
hogy milyen önzetlenül érkezett a segítség 
egyetemünk polgárságától. A hallgatói, oktatói, 
dolgozói adományok, a szakestély szervezés-
ben való segítségnyújtás, a Valéta Bizottságok 
és a kari Hallgatói Önkormányzatok közös mun-
kája mind azt mutatta, hogy a Miskolci Egyetem 
és a Selmecbányai Hagyomány több, mint egy 
intézmény vagy egy idejétmúlt diáktradíció. 
A jótékonysági szakestélyen közel kétszáz 

hallgató, egykori diák illetve oktató vett részt 
2016. március 21.-én. A szakestély korsóit és 
egyéb költségeit felajánlásokból biztosították 
a szervezők, a rendezvény invitációiból befolyt 
összeget pedig Pecsét István támogatására 
fordították. Ugyan egy szakestélynek meg van 
az alaphangulata, de most valahogy mindenki 
átérezte annak súlyát, ami miatt az asztalokhoz 
fáradtak a hagyományőrző diákok és vendé-
gek. A felszólalások, a közös nóták most mind 
Firmatársunkért szóltak. Felemelő és egyben 
megindító érzés volt látni ezt az összefogást, és 
talán pont emiatt érezhetjük különlegesnek és 
egyedülállónak a Miskolci Egyetemet Magyar-
országon. 
Egy egészen friss információ is eljutott szer-
kesztőségünkben, miszerint összegyűlt az az 

összeg, amely fedezi Pecsét István életmentő 
külföldi gyógykezelését. Ezúton kívánunk neki 
kitartást és mihamarabbi teljes gyógyulást. 
 
 Nagy Tomi

AHOL EGY HAGYOMÁNY EMBERSÉGBŐL 
IS VIZSGÁZOTT

A Selmeci Hagyományok mindig központi helyet foglaltak el a Miskolci Egyetem hall-
gatóinak szívében, mindennapjaiban. Pár héttel ezelőtt azonban ez a több száz éves 
diákhagyomány emberségből is jelesre vizsgázott, és példát mutatott sokunk számára.
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21Pályázatok–pályáz(z)atok

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram 
Bizottság pályázatot írt ki a 2017-2018-as tanévre 
az Egyesült Államokba. A Fulbright posztgraduális 
hallgatói ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok 
pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, vala-
mint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és az 
Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézmé-
nyében szeretnének továbbtanulni.
Bármilyen tudományterületen és művészeti ágban 
lehet pályázni. Az ösztöndíjak maximális időtartama 
egy tanév (9 hónap).  
Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2016. 
július 15-ig szerzett legalább BA/BsC szintű diplo-
ma.
A pályázat határideje: 2016.05.23.
További információ:
http://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallga-
toi-osztondijak/

A miskolci Herman Ottó Múzeum nyílt pályázatot 
hirdet egyének, illetve alkotóközösségek számára 
az intézmény arculatának megújítására. A nyertes 
pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat 
további megjelenési formáira is szerződéses meg-
bízást kaphat. A pályázat célja: a Herman Ottó 
Múzeum egységes, a kiállítóhelyeket is érzékeltető 
arculatának megtervezése (egységes arculati szer-
kezetbe foglalt módon).
A pályaműben az alábbi elemek arculati tervét vár-
ják:

FULBRIGHT MAGYAR-AMERIKAI 
OKTATÁSI CSEREPROGRAM -
POSZTGRADUÁLIS HALLGATÓI 
ÖSZTÖNDÍJAK

A Herman Ottó Múzeum arculati 
pályázata

Magyarországon évente összesen körülbelül két 
Gellért-hegynyi szemét keletkezik. Az OKTF Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság adatai 
szerint csak a lakosság több, mint 3,7 millió tonna 
hulladékot termel, ami fejenként átlagosan napi 1 
kg-ot jelent. A lakossági hulladék jelenleg több, mint 
60 százaléka hulladéklerakókba (szeméttelepekre) 
kerül. Bár felmérések szerint, a lakosság nagy ré-
sze környezettudatosnak vallja magát, ha ezt a min-
dennapokra "lefordítjuk”, kiderül, valójában nincs 
így. A fi lmpályázattal arra szeretnének rávilágítani, 
mit is takar a környezettudatos gondolkodás, a hul-
ladékokkal való felelős bánásmód. Mit jelent ez a 
gyakorlatban a mindennapi életben, és hogyan tud-
juk ezen a szűrőn keresztül nézni a világot, ennek 
megfelelően meghozni minden döntésünket a legki-
sebbtől legnagyobbig. Ennek a kérdésnek a megvá-
laszolására kérik a pályázókat. 

A pályázat határideje: 2016.05.01. 
További információ:
http://www.pafi .hu/_pafi /palyazat.ns-
f/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/06d-
b2c198057508dc1257f7900475aa4?OpenDocu-
ment

 Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi 
 Titkárság 
 
 Kiss Csaba József

HOZZ KI TÖBBET KEVESEBBŐL! - 

KISFILMKÉSZÍTÉS

logó, névjegykártya, levélpapír, boríték, meghívó
Az arculat további megjelenítési formáiból egy vagy 
több megtervezése előny a pályázat bírálata során.

A pályázat határideje: 2016.04.30. 
További információ: 
http://palyazatok.org/a-herman-otto-muzeum-ar-
culati-palyazata/
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Fontos leszögeznünk már az elején, hogy 
Magyarország is elfogadta és kihirdette az 
ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének 
anyaság védelméről szóló egyezményét, an-
nak egyértelmű szabályait átültette a magyar 
jogba, megtiltva a munkavállalók közötti diszk-
riminációt az anyaságot,  vagy várandósságot 
illetően. Bár a munkavállalók gyermekvállalási 
szándékukat hátrányos következményektől 
tartva sokszor vonakodnak közölni a munkál-
tatókkal, a várandósság tényét a munkavállaló 
az őt terhelő együttműködési kötelezettség ke-

retében köteles közölni a munkáltatóval, a jog-
követő magatartás előfeltétele ugyanis, hogy 
a munkáltató a megváltozott körülményekről 
tudomással bírjon. 
Kedvezmények, támogatások 2016-ban
A várandóság kezdetétől egészen a gyermek 
16 éves koráig különböző kedvezmények áll-
nak az anyák rendelkezésére. Ilyen például, 
hogy a terhesség ideje alatt, az egészségi 
állapothoz mérten orvosi ajánlásra munkaköri 
feladatok módosítására van lehetőség. Ez azt 
jelenti, hogy a munkáltató és a munkavégző 
várandós személy közti írásos szerződésben 

leírtak alapján változhat a dolgozó kismama 
munkaköre. Garanciális szabály, hogy a nő a 
felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre 
jogosult, amely a munkaszerződés szerinti 
alapbérénél kevesebb nem lehet. Aggódni fe-
lesleges, hiszen a várandósság alatt a mun-
kavállaló felmondási védelem alatt áll, ami azt 
jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti 
meg felmondással a munkaviszonyát. Közvet-
lenül a szülés utáni időszakban az anya egy-
befüggő huszonnégy hét szülési szabadságra 
jogosult, melyből két hetet köteles is igénybe 
venni. Az apának gyermeke születése esetén 
– legkésőbb a születést követő második hónap 
végéig – öt, ikergyermekek születése esetén 
hét munkanap pótszabadság jár, amelyet ké-
résének megfelelő időpontban kell kiadni.

A családi pótlék az a támogatás, amely alanyi 
jogon mindenkit megillet, idén a változások 
után is ugyanúgy, mint eddig.

A GYED-ről és a GYES-ről
GYED: Gyermekgondozási díjra jogosult a 
biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj 
igénylését megelőzően két éven belül 365 

Gyermekvállalás és karrier
Egyetemistaként már abban a korban van legtöbbünk, amikor joggal merül fel a családalapí-
tás, ezzel együtt jövőnk alakulásának kérdése. Ez idáig csak a karrierépítés oldaláról mutattuk 
be a lehetséges jövőképet, most azonban igyekszünk rávilágítani a korai gyermekvállalás és 
a munkavégzés közötti kapcsolatra, lehetőségekre és minden ezzel kapcsolatos fontosabb 
információra, hiszen ebben az évben ezen a területen is nagy változások történtek.

Fotó: internet
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napon át biztosított volt. Feltétel, hogy a szü-
lő a gyermeket saját háztartásában nevelje. A 
gyermekgondozási díj a naptári napi átlagke-
reset 70 százaléka
Fontos! Egyetemistaként lényeges támpont 
lehet, hogy már beszélhetünk úgynevezett 
Diplomás GYED-ről is, ami a következők-
ből áll: a hallgatói jogviszonyra fi gyelemmel 
járó gyermekgondozási díjra, azaz „diplomás 
GYED”-re jogosult, az a szülő nő is, akit ugyan 
az ellátás az általános szabályok szerint nem 
illetne meg, de a gyerek születését megelőző 
2 éven belül államilag elismert felsőoktatási 
intézményben tanult, és rendelkezik két félév 
aktív hallgatói jogviszonnyal. Fontos, hogy 
mindez akkor lép érvénybe, ha a gyermek a 
hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a 
jogviszony megszűnését követő 2 éven belül 
születik. Feltétel ezen felül még a magyar ál-
lampolgárság, a bejelentett lakcím, és hogy a 
saját háztartásban legyen nevelve a gyermek.
Az e szabályok szerint megállapított gyermek-
gondozási díj a gyermek születésének napjá-
tól a gyermek egyéves koráig jár, havi összege 
a legkisebb kötelező munkabér 70 százaléka.
GYES: Gyermekgondozási segélyre jogosult 
a szülő, a gyám a saját háztartásban nevelt 
gyermek 3. életévének betöltéséig.
GYED EXTRA: A GYED Extra kedvezmény 
szintén 2016. január elsejétől lépett életbe. Ez 
a támogatás minden kisgyermek féléves ko-
rától igényelhető, két gyermek után kétszeres 
három után pedig háromszoros összeg jár.

Gyermeknevelési támogatás, 
anyasági támogatás
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, 
gyám jogosult, aki saját háztartásában három 
vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfi a-
talabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. 
életévének betöltéséig jár. A gyermeknevelési 
támogatásban részesülő személykereső tevé-
kenységet heti harminc órát meg nem haladó 
időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás 
nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

A Testvér GYED, és GYES: 
Ez annyit takar, hogy 2016-tól 2 vagy 3 gyer-
mek születése után a szülők továbbra is jogo-
sultak lesznek az idősebb testvér után járós 
GYED-re vagy GYES-re.
Mint említettük a cikk elején, ebben az évben több 
változás is életbe lépett a kisgyermekes családok-
kal kapcsolatban. Az egyik legjelentősebb, hogy ez 
év januárjától, a kisgyermek féléves kora után visz-
szamehet az anyuka dolgozni, a régebbi egy éves 
kötelező szabadság helyett. Természetesen ez nem 
kötelező, de a lehetőség meg van adva, szabad 
akarat-függő.
Tudnotok kell, hogy ezek csak a leglényege-
sebb információk voltak, hiszen minden speci-
ális esetre kitérni egyetlen cikkben lehetetlen. 
Az érintetteknek azonban tanácsos még rész-
letesebben a dolgok után járni, hiszen a téma 
súlyát tekintve lényeges lehet minden apró in-
formációt begyűjteni a fentiekkel kapcsolatban.
 Kerekes Betti
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Watershed’s Playable City Award and a bien-
nial conference gives place to new concepts 
of city life paying attention to the fantasy, the 
unexpected and the future. The most impor-
tant question is how we would like to live in 
the city? Do we like to look at grey concrete 
walls? Do we want the cities to completely 
lack the beauty of nature? Do we want liveab-
le and playable cities? Playing in this case, I 
believe, refers to real life, colourful, nice and 
fun life which is in contrast with the cold and 
grey atmosphere of many modern cities. The 
projects which have got the Playable City 
Awards so far show how beautiful, fun and 
playable a city can be.
In 2013 Hello Lamp Post project got the very 
fi rst Playable City Award. The project was 
created by design and research studio PAN, 
Tom Armitage and Gyorgyi Galik. Many ob-
jects of the streets including lamp posts, bus 
stops and post boxes, which have unique 
codes to identify them, got a new function: 
they started talking or more precisely text-
ing. If someone entered the code like “Hello 

Lamp Post code” and sent an SMS, he got an 
answer and could talk with the lamp box. It is 
a great idea because it helps people notice 
things and pay attention to things which we 
take for granted. Moreover, the objects also 
tell the texters what the previous person they 
have talked with said. It made people stop for 
a few moments and while having light-hear-
ted conversations they looked at the places 
they see every day from a different perspec-
tive. I think it also called attention to the fact 
that people like these little chats but they are 
many times more likely to communicate with 
the help of their mobile phones than really loo-
king at what and who surrounds them. May-
be those people who had conversations with 
nearby objects are also more likely to have 
conversations with their neighbours and look 
at the environment which surrounds them.
The project Shadowing, the winner of the 
Playable City Award in 2014, pays tribute to 
the lights of the city. The project was located 
in Bristol over six weeks. Designers Jonathan 
Chomko and Matthew Rosier created the 

Living and Playing 
in the Cities of the 21st Century
Playable City
Terry Pratchett, one of the greatest British fantasy writers of the 20th and 21st centuries put 
into words his thoughts about cities and city life as “The city’s full of people who you just see 
around”. Cities are full of possibilities but they can be also dangerous, frightening and overw-
helming. Playable City aims to create more liveable, human and playful cities.

Fotó: internet
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project, and after their success they started a 
design studio together, Chomko&Rosier. In a 
city, in the night, lights are all around us. Sha-
dowing streetlights captured the movements 
of the people going, riding a bike, running or 
jumping near them and gave them back as 
shadows when the next pedestrian came. 
This way, streetlights showed the passengers 
who walked the same path before them. If 
someone started to watch and stepped out of 
the light, he could see the shadows of earlier 
passengers. In my view, this project connects 
the people of the city, showing that they have 
an impact on each other even if they cannot 
see each other. Light is very important in ci-
ties. It is said that in great cities you cannot 
see the stars but you can see the streetlights, 
the lights of houses and fl ats, and the lights 
of advertisements. These lights shows what 
is important, what is worth to be lighted and if 
we follow this logic this project shows that the 
connection between the people of the city is 
something which is worthy of attention. 
From September till November 2015 Bristol 
became to be the home of Urbanimals, the 
project which won the Playable City Award 
in 2015. Dolphins, kangaroos, beetles and 
rabbits ran, jumped and swam on the streets 
of Bristol. Polish LAX (the Laboratory for Ar-
chitectural Experiments), an experimental 
design team created the animals which ap-
peared in all parts of the city. When people 
passed in front of the homes of the Urbani-
mals, they woke up to make people smile. 
Using CAD software and projections Urba-

nimals interacted with people who went near 
them and they also perfectly fi tted into the ur-
ban environment. This project calls attention 
to the place of animals in the urban environ-
ment and makes passengers stop and play 
with the creatures, or admire them. What a 
beautiful idea it is to play with a kangaroo on 
the stairs to the railway station, or hug a buny-
ny on your way to work. 
The biggest advantage these projects is that 
they make people think about the urban en-
vironment, and hopefully, in the long run, 
Playable City projects and - more importantly 
- their message will not only be around us for 
a couple of weeks but they will be part of our 
everyday lives. All over the world lots of peop-
le live in cities now and many youngsters who 
grow up in villages want to live in cities but it 

would be a shame if we left behind our play-
fulness, liveliness and interest in the world on 
our way to the big city.

 Anett Schäffer

Fotó: internet
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Fotók: internet

Az európai urbánus lét egyik alapvető célja a 
nyugodt és kiszámítható városi élet, amelyhez 
nagymértékben a közlekedés kiegyensúlyo-
zottsága is hozzájárul. Manapság az önös ér-
dekek kielégítése mellett (minél hamarabb és 
olcsóbban jussunk el A pontból B-be), egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetünk az energetikai 
és a környezetvédelmi szempontokra is. Az 
Európai Unió 2011-ben kiadott egy könyvet 
(Fehér Könyv), amely a jövőre vonatkozó 
mobilitási fi lozófi áját mutatja be. A szerzők 
előtérbe helyeznék a környezetbarát közle-
kedés fejlesztését, ennek érdekében 2050-re 
teljesen ki szeretnék szorítani a hagyományos 
üzemanyaggal közlekedő gépjárműveket 
a városi közlekedésből. Hozzáteszik, hogy 
azonnali cselekvésre lenne szükség, mivel a 
szükséges infrastruktúra megtervezése és ki-
építése éveket (Magyarország esetében akár 
évtizedeket) vehet igénybe. A környezetbarát 
üzemanyagok elterjedésének legnagyobb gát-
ját a járművek vételára, a nagymértékű jövedé-
ki adó, valamint az újratöltő állomások hiánya 
jelenti. Ennek ellenére a világ öt kontinensén 
döntöttek úgy a buszközlekedési vállalatok 

tulajdonosai és vezetői, hogy földgázzal vagy 
biogázzal működtetik a buszokat. Ennek egyik 
indítórugója a környezetvédelem mellett a 
csökkenő üzemanyagár, valamint a jövedéki 
adó eltörlése volt. 
Sűrített földgázzal (CNG) működő autóbu-
szokat adtak át néhány hete Miskolcon is. Az 
autóbuszok tetején látható tartályban található 
a sűrített földgáz, amelynek helyigénye a gáz-
olajéhoz képest csaknem nyolcszoros. A mo-
tor szikragyújtású, de a gázüzemnek megfe-
lelően kissé átalakított rendszerről beszélünk: 
a szelepfészkeket és a hengerfej-tömítéseket 
megerősítették, valamint a kipufogórendszert 
korrózióállóbbá tették. Mindez azért volt szük-
séges, mert a földgáz magasabb hőmérsékle-
ten ég, mint a benzin vagy a gázolaj, valamint 
a füstgáza jobban korrodálja a kipufogórend-
szert. 
És mit hoz a jövő a tömegközlekedésben? 
Például egy csőpostaszerű vákuumvasutat 
(Hyperloop), amellyel percek alatt eljuthatunk 
egy másik országba? Vagy néhány év múlva 
már kompozitból készült, elektromos autóbu-
szokkal járunk majd az egyetemre? 

 Boldizsár Csongor 

Alternatív tömegközlekedés
Az okostelefonok, az űrkutatás és az utasszállító repülők évtizedében gyakran hajlamosak 
vagyunk átsiklani afelett, hogy mekkora kihívást is jelentett régen az utazás. Három évszázada 
Miskolcról Budapestre eljutni még több napba telt, míg azoknak, akik az Új Világba tartottak, 
akár heteket kellett egy hajón tölteniük. 
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1. Lépés: A fonal-üveg lényegében bármilyen 
üveg lehet, például: pálinkás, boros vagy be-
főttes üveg. A kétoldalú öntapadós ragasztó-
szalaggal beborítjuk az üveget, de ajánlott 
először csak az üveg alját, és folyamatosan 
haladni felfelé.  

2. Lépés: Lehúzzuk a ragasztó szalag papírját, 
és a ragadós felületet elkezdjük körbetekerni a 
fonallal. Ha szeretnétek, akkor más színű fo-
nalból vagy szalagból tehettek az üveg aljára 
vagy tetejére egy színes csíkot.

3. Lépés: Az üveg tartalmához kapcsolódó 
szalvétából kivágjuk a formát, pl.: szilvapá-
linkát tartalmazó üvegre ragasszunk szilvát, 
vagy eperlekvárt tartalmazó üvegre epreket. 
Én ebben az esetben a barackpálinkás üvegre 
barackokat teszek.  
4. Lépés: A kivágott szalvéta gyümölcsünkről 
lehúzzuk az összes réteget, majd dekupáuzs 
ragasztó segítségével felragasztjuk a fonallal 
borított üvegre. Ügyeljünk arra, hogy a szalvé-
ta aljára, és a tetejére is tegyünk a ragasztó-
ból. Ha többször szeretnék használni az üve-
get, érdemes lefújni lakkal, hogy védve legyen 
a víztől és a portól.

Ezennel kész is az üveg, már csak meg kell 
tölteni a tartalmát! Tökéletes ajándék lehet 
bárkinek, bármilyen alkalomra. Ha egy külföldi 
barátunkat szeretnék meglepni egy jó magyar 
borral vagy pálinkával, tehetünk az üvegre ma-
gyar nemzeti színű szalagot, nagyon szépen 
fog mutatni. 

Hozzávalók:
- Üveg (régi boros vagy befőttes üveg)
- Mindkét oldalán tapadós ragasztószalag
- Fonal és bármilyen színű szalag
- Tetszőleges szalvéta
- Dekupázs ragasztó
 Kovács Eszter

FONAL-ÜVEG

Neked van otthon házi lekvárod, befőtted, esetleg házi pálinkád vagy borod? Ha igen, 
most elolvashatod, hogyan kell megcsinálni hozzá a tökéletes üvegedet! 

Fotó: Kovács Eszter
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10 magyarországi és határon túli felsőokta-
tási intézmény és 4 kihelyezett kar – a Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetem, az Eszterhá-
zy Károly Főiskola, az EKF Comenius Kara, 
a Károly Róbert Főiskola, a Konstantin Filo-
zófus Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a 
Partiumi Keresztény Egyetem,  a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye 
János Egyetem, a Szent István Egyetem  
ABP Kara és a Miskolci Egyetem –,  75 hall-
gatója jelentkezett a pályázatra versekkel és 
prózai alkotásokkal. A 75 pályázó közül 41 
hallgató írásai kerültek be a Kortárs Hangon 
’16 kötetbe.
A pályázat bemutatását és a díjazott hallga-
tók köszöntését az ünnepi műsor követte. 
Horváth Sofi a Zina Nógrádi Gábor Denevér 
című művét adta elő, majd Christian Gott-
lob Neefe Scherzo című művét játszotta el 
zongorán, Sztranyovszky Karin Leia pedig 
magyar népdalokat énekelt. Balla Ádám 
Nagy László Táncbéli tánc-szók című művét 
adta elő, Menyhárt Emília két barokk táncot 

játszott el furulyán. A Selye János Egyetem 
Énekkórusának hangulatos előadása után a 
díjak átadása következett.
A pályázat szervezői 13 díjat osztottak ki. 
Mázlik Orsolya (Konstantin Filozófus Egye-
tem), Kriegel Zsófi a (SZIE-ABPK), André Fe-
renc (BBTE), Sütő Tamás (BBTE) és Józsa 
Evelin (Selye János Egyetem) különdíjban 
részesült. Pálffy Tamás Szabolcs (Sapientia 
EMTE), Marics Krisztina (EKF) és Ploniczky 
Tamás (Selye János Egyetem) harmadik díjat 
nyert el. Kispál Dániel (EKF), Kovács Kata-
lin Tímea (Sapientia EMTE) és Ugron Nóra 
(BBTE) második díjat érdemelt ki. Schäffer 
Anett (ME) – a MEgazin újságírója és jelen 
cikk szerzője – és Sárkány Tímea (BBTE) 
első díjat vehetett át.
Ebben az évben először négy jelentős irodal-
mi és művészeti lap, a nagyváradi Várad, a 
pozsonyi Irodalmi Szemle a kolozsvári Heli-
kon és az egri Agria egy-egy különdíjat aján-
lott fel, illetve húsz pályázó számára közlési 
lehetőséget. A Várad különdíját Kovács Ka-
talin Tímea (Sapientia EMTE), az Irodalmi 
Szemle különdíját Kispál Dániel (EKF), a 
Helikon különdíját Hornyák Balázs (NYE), az 
Agria különdíját Ugron Nóra (BBTE) nyerte el.
A díjátadót követő napokban a díjazottak 
Turczi István, költő, drámaíró, műfordító 

KORTÁRS HANGOK, KORTÁRS HANGON

2016. április 6-án a Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi Pályázat díjátadó gáláját a pá-
lyázat 12 éves történetében másodjára Magyarország határain túl rendezték meg, idén a 
komáromi Selye János Egyetem adott otthont a rangos rendezvénynek.
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vezetésével a II. Nemzetközi Kortárs Hangon 
Szakmai Műhelyen vehettek részt.
 Schäffer Anett

Miskolci Egyetemisták kortárs hangon

Válogatást állítottunk össze Olvasóink szá-
mára az egyetemünkön tanuló hallgatók Kor-
társ Hangon ’16 kötetbe került írásaiból, hogy 
megmutassuk milyenek a miskolci egyete-
misták költői, írói hangjai. Ezúton is gratulá-
lunk a szerzőknek!

Hangácsi Zsuzsanna: Csíp-e Rózsika? 
(részlet)

„Lassan a Sárkány is unni kezdte, hogy kar-
rierje egy helyben toporog. Egyre lustábban 
fújta a füstfelhőit, és le kellett dugnia egyik 
karmos mancsát a torkán, hogy tüzet okád-
hasson. Éppen életpálya-modell kidolgozását 
követelte a szendergő Királylánytól, aki erre 
álmában is olyan dühös lett, hogy egyszerre 
elfelejtette, hogy alszik. Felült az ágyában és 
azon kócos-kótyagosan akkora pofont kent 
az elképedt Sárkány képére, hogy még most 
is sajog talán szerencsétlen szörnyetegnek.”

Keszi Bálint: Szikrakert (részlet)

„Szinte egyszerre indultak meg a csillag felé, 
óvatos, meggondolt léptekkel. Ott hevert előt-
tük a földön, izzott, mint a nap és hívogatta 
a két fi atalt. Nem törődtek a veszéllyel, és a 
következő pillanatban elkezdtek futni a csil-
lag felé. Olyan gyorsan szaladtak, amennyi-
re csak tudtak. A boldogság és a szabadság 
felé. A halhatatlanságba.”

Tóth Evelin: A vége (részlet)

„Szomorúnak tűnik. Műanyag, kényelmetlen 
széken gubbaszt. Végeláthatatlan masszá-
nak sejlő szürke pokróc tekereg a teste körül, 
ami alól csak a cipője és a barna haja lóg ki. 
Közelebbről nézve látszik, hogy nincs tuda-
tánál. Jó ideje várakozhat már. A lábát maga 
elé húzva, gombóccá zsugorodott pózban ül 
a szűk helyen, mintha így akarna védekezni a 
külvilág ellen.”

Lukács Éva: Óhajlevek (részlet)

„Én úgy vagyok vele, ha lehetne kérni,
Ha élni kell, akkor merjem megélni.
Tudjam, hogy van miért, ne csak a sarokban
Legyenek a dolgok letakart dobozban,
Amit nem láthat a szemem, de más tudja, mi 
van benne.”

Schäffer Anett, I. helyezett: Azóta (részlet)

 „Tudtam, hogy valaki játszik rajta apám rán-
caiból és anyám reménykedő tekintetéből. 
Gyűlöltem. De nem temethettem el újra. Kot-
tákat hozott, Csajkovszkijt, a kedvencemet, 
és persze musicaldalokat, mi mást. És boldog 
mosollyal játszott a zongorámon. Játssz ne-
kem, írta rá díszes betűkkel egy sárga karton-
lapra. Miért? Nem értem. Miért? – kiáltottam. 
Azóta nem kiáltottam.”
 
 Összeállította: Schäffer Anett
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BORBÉLY BARBARA – MMI 2016

Egy világ, amiben az emberiségnek és a mesterséges intelligenciának meg kell férnie egy-
más mellett. Vajon lehetséges-e egy olyan mesterséges intelligencia létrehozása, mely nem 
fordul az emberiség ellen? Borbély Barbara könyve erre a kérdésre keresi a választ.

Borbély Barba-
ra Miskolcon 
született 1990-
ben. A Miskolci 
Egyetem tanu-
lója 16 évesen 
írta meg első 
regényét, akkor 
még csak a fi -
óknak. Évekig 
írogatta szépiro-
dalmi és fantasy 
novelláit, mikor 
végül 2016-ban 
a sci-fi  felé for-
dult, és megírta 
első kiadott re-
gényét: az MMI 
2016-ot, mely 
az MMI soro-
zat első tagja. 

Könyve társadalmi problémákat boncolgat, 
hogy egy-egy változást, újdonságot, az új "in-
telligenciát" mennyire és milyen módon lesz 
képes befogadni a modern kor embere. Első 
könyvét a MyBook magánkiadó segítségével 
dobta piacra, melynek főszereplője Hargita 
Enid, aki 16 évesen létrehozza a mestersé-
ges intelligencia rendszerét, 18 éves korára 
pedig, mérnökök és tudósok támogatásával 
megalkotja az első mesterséges intelligenci-
ával felszerelt robotot. Tíz éven át gyártják és 
terjesztik őket annak biztos tudatában, hogy 
amit létrehoztak, az megkerülhetetlen. Ám 
egy nap mégis felmerül a kérdés: mi van, ha 
mégsem az?
Izgalmas, csattanóval záródó kisregé-
nye bevezet minket a robotok segítségére 

támaszkodó jövőbe, amelynek a fejlődés ér-
dekében meg kell küzdenie saját kora prob-
lémáival. Erős háttérismeretre épülő science 
fi ction, amelyet technikai háttere mellett él-
vezhető cselekményvezetés jellemez.
A könyv borítója is különleges és egyedi, 
Barbara ezt sem bízta a kiadóra, barátja 
tervezte neki. A kiadás folyamatát is meg-
osztotta youtube csatornáján, hogy saját ta-
pasztalataival segítse a hasonló ambíciókkal 
rendelkezőket. Azt állítja, hogy az értékesítés 
volt a legnehezebb rész, mert komoly mar-
keting szükséges a könyv népszerűsítésére. 
Első könyves íróként egy magánkiadónál 
ezzel akadtak problémái, így másoknak azt 
javasolja, hogy profi  könyvkiadóhoz fordulja-
nak, ahol a szakemberek segítségével tud-
ják népszerűsíteni alkotásukat. Ő maga is a 
terjesztéssel foglalkozik jelenleg, amelyben 
reméljük segítségére lesz cikkünk is. Ettől 
függetlenül Barbara nagyon pozitív a köny-
vével kapcsolatban, indokoltan büszke első 
nyomtatásban megjelent művére.
Könyve megrendelhető a MyBook kiadó hon-
lapján, és az érdeklődök a legújabb hírekről 
Barbara facebook oldalán, MMI 2016 néven 
és youtube csatornáján, Drone My Life né-
ven értesülhetnek. Aki pedig már találkozott 
a regénnyel, értékelésével segítse Barbara 
munkáját, amelyet akár facebookon, akár a 
moly.hu oldalon megtehet.

 Tóth Evelin
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Jelentős mozgásterünk, szabadságunk van 
rá, hogy alakítsuk életünket, kapcsolatainkat. 
Hogy ne áldozatként éljünk, hanem hősökké 
váljunk.  Milyen is egy hős? Egy hétközna-
pi hős. Most nem a szabadságharc hőseire 
vagy az olimpiabajnokokra gondolok, hanem 
akik a mindennapok küzdelmeiben tudnak 
helytállni, hűségesek, áldozatkészek, akik 
derűt sugároznak, képesek önzetlen gesztu-
sokra, és reményt ajándékoznak másoknak. 
Akik, bár ugyanúgy érik őket is sérelmek, 
veszteségek, nem ragadnak bele az önsaj-
nálat mocsarába, a keserűségbe, mondván 
az élet kegyetlen, mert nem adja meg, amit 
kíván az ember, hanem egy másik nézőpont-
ból kérdeznek: mit kíván tőlem az élet, milyen 
választ adhatok én egy adott szituációra? 
Látjuk a társadalomban, a környezetünk-
ben, saját családunkban, hogy nem magától 
értetődő az, hogy barátságok, házasságok 
megmaradnak, gyerekek biztonságban, 

szeretetben nőhetnek fel. Sokszor hősies-
séget kíván egy csalódás után újra bizalmat 
szavazni a másiknak, vagy szeretteinkkel 
türelmesen beszélni, amikor idegesek va-
gyunk, vagy együttérzőnek lenni a másikkal, 
amikor az félelmében hisztizik, vagy épp 
megbocsátani magunknak, hogy hibáztunk, 
s nem vagyunk tökéletesek… Azt látjuk, hiá-
ba tekintheti valaki értéknek az őszinteséget, 
a barátságot, a családot, a kommunikációt, 
ez még önmagában nem elég a győzelem-
hez. Eszembe jut rövid tanári pályafutásom 
egy gyöngyszeme: angolt tanítottam közép-
iskolásoknak, s amikor többszöri fegyelme-
zési kudarc után feltettem nekik a kérdést, 
hogy ki szeretne megtanulni angolul, magam 
is meglepődtem, hogy mindenki jelentkezett. 
Egy értéket vallani, áhítani jó, de a sikerhez 
ennél bizony több kell. 
Ahhoz hogy életünket, kapcsolatainkat jól 
alakítsuk, szükséges az önismereti munka. 
A Lelki Fitnesz alkalmain ennek igyekszünk 
teret adni, és felkészülni a különböző kihívá-
sokra. További információ: www.mikell.hu

 
 
 
 
 
 

Mészáros Judit, Ráhel nővér
 Egyetemi Lelkészség

„LESZEK-E VAJON SAJÁT ÉLETEMNEK A HŐSE”?
Ezzel a kérdéssel vezeti be Dickens Copperfi eld Dávid kalandjait. És ezt a kérdést mi is 
bátran feltehetjük magunknak, hiszen mindegyikünk élete egy egészen egyéni és izgalmas 
történet: küzdelmek, örömök, feszültségek, kapcsolatok színes szőttese. 
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A CHPM2030 (Combined Heat, Power and 
Metal extraction from ultra-deep ore bo-
dies) projekt célkitűzése, hogy egy olyan 
technológiai műveletsort dolgozzanak ki 
a költséghatékonyság jegyében, amely a 
geotermikus energiára épülő villamosener-
gia-termelést és a geotermikus hő kinyerését 
a nyersanyag-kitermeléssel kapcsolja össze. 
A nyersanyag-kitermelés nagymélységű (4-5 
km) érctestekből történne, amelyek hagyo-
mányos bányászati eljárásokkal elérhetetle-
nek. Az elnyert projekt időtartama 42 hónap, 
de az eljárás első pilot szintű alkalmazását 
2030-ra látja reálisnak a konzorcium. 
A Miskolci Egyetem feladata – a módszerta-
ni fejlesztés munkacsomag vezetésén túl – a 
12 partnerből álló konzorcium koordináció-
ja, valamint a munkaszervezés és pénzügyi, 
szakmai kimeneteli felelősségvállalás. A pro-
jekt technológiai készenléti mutatója (TRL) 
jelenleg alacsony, ez azt jelenti, hogy első lé-
pésben a technológia alkalmazhatóságának 
laboratóriumi igazolása a feladat. 
2016. márciusában Utrecht (Hollandia) adott 
otthon az olyan H2020-as projektek konfe-
renciájának, amelyek geotermikus energiával 
foglalkoznak. Ott bemutatkozott a Miskolci 
Egyetem vezette projekt is, amelyről a részt-
vevők általános véleménye az volt, hogy a 
projekt izgalmas, célkitűzései meglehetősen 
ambiciózusak. 
Az alapötletet Dr. Harald G. Dill német pro-
fesszor vetette fel, aki másfél éve az egyete-
men tett látogatásakor tartott előadást a ma-
gas sótartalmú oldatok (brine) hasznosítási 

lehetőségeiről. Az előadás kapcsán az MFK 
oktatóiban felmerült, hogy az eljárás alkal-
mazható lehet-e a geotermikus energiater-
meléshez kapcsoltan is. A pályázat kidolgo-
zása főként Dr. Hartai Éva és Bodó Balázs 
(egykori MFK hallgatónk) nevéhez és a belga 
VITO intézethez köthető. A pályázat elnye-
rését követően a Miskolci Egyetem lépett a 
konzorcium élére, a koordinációért Dr. Hartai 
Éva és Dr. Madarász Tamás felel, valamint Dr. 
Földessy János, Dr. Szűcs Péter, Kolencsikné 
Tóth Andrea és Miklovicz Tamás hallgató is 
képviseli a Miskolci Egyetemet a konzorci-
umban. 
A laboratóriumi vizsgálatok mellett potenciá-
lis mintaterületeteket is ki kell majd jelölniük, 
amelyek a megvalósítás során szóba kerül-
hetnek a jövőben. A választás során egyaránt 
fi gyelembe kell venni a geotermikus energia 
potenciált, valamint értékes érctesteket kell 
keresni az adott mélységben. Eleinte rit-
kaföldfémek, kritikus elemek kinyerése állt 
az előtérben (az elektronikai ipar alapvető 
nyersanyagjai), azonban a paletta bővült a 
gazdaságosság és a kémiai oldhatóság fi gye-
lembevételével is. 
A geotermikus energiatermelés történeti 
háttere évszázadokra nyúlik vissza, példá-
ul már az ókori rómaiak Pompeii lakásainak 
fűtését geotermikus energiával valósították 
meg. A geotermikus energiából történő villa-
mosenergia-termelés során általában három 
változatról beszélünk. Az egyik eset, amikor 
a kitermelt közegünk gőz állapotban kerül a 
felszínre, ezt közvetlenül egy turbinára vezet-
hetjük. Egy másik esetben a felszínre folya-
dék állapotban kerül a közeg, amelyet nyo-
máscsökkentéssel vezethetünk a turbinára, 
valamint akár egy hőcserélőt is beiktathatunk 
a folyamatba, hogy a kitermelt közeg egy 

ÉRTÉKEK A FÖLD MÉLYÉN

A Műszaki Földtudományi Kar sikeresen kapcsolódott be a H2020-as európai kutatási és 
fejlesztési keretprogramba, ezt igazolja a CHPM2030 elnevezésű projekt is, amelyben 12 
partnerből álló konzorcium élén áll az MFK és egyben a Miskolci Egyetem. A projektről Dr. 
Madarász Tamással, a Pályázati Koordinációs Központ igazgatójával beszélgettünk.
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alacsonyabb forráspontú anyagnak (szekunder 
közeg) adja át a hőjét, majd a gőz állapotba 
került szekunder közeget vezetjük turbinára. 
A megfelelően megtervezett és működtetett 
erőművek a felhasznált közeg visszasajtolásá-
val gyakorlatilag folyamatos energiaforrásként 
üzemelhetnek. Magyarországon jelenleg saj-
nos nem találhatunk ilyen erőművet. 
A CHMP2030 projektben vázolt folyamat 
hasonló a geotermikus erőművekben lezaj-
ló technológiai körhöz, azonban kiegészül 
a fémbányászattal. A kitermelés folyamán 
nanokarbon részecskék segítségével bonta-
nák meg a fémeket 4-5 kilométer mélység-
ben. A felszínre hozott fémekről egy újszerű, 
komplex eljárással leválasztanák ezeket a 
nanokarbon részecskéket, hogy azok újra-
hasznosíthatóak legyenek. Valamint a geo-
termikus folyadéktól is el kell választani a 
földfémeket. A rendszerben lenne egy má-
sodlagos villamosenergia-termelés is, amely 

a só koncentráció gradiensből származna. 
A projektben számos laboratóriumi mérés 
elvégzése szükséges, amelyekhez 4-5 km 
mélységből származó minták kellenének. 
Probléma, hogy a minták megszerzése töb-
be kerülne, mint a projekt teljes költségve-
tése, ezért a partner országok magminta 
adatbankjaitól kell a reprezentatív mintákat 
beszereznie a konzorciumnak. Ez csak egy 
az indulás óta felmerült kérdések közül, 
amelyekre megoldást kell a résztvevőknek 
találniuk. A valódi kérdés az lesz, hogy a 
külön-külön igazoltan működő technológiák 
egyesíthetőek lesznek-e a geotermikus ener-
giatermelés kapcsán. 
A felvázolt technológia hátrányai közül az ás-
ványi anyagok kicsapódása, a jelentős mér-
tékű korrózióveszély, az idegen segédanya-

gok alkalmazása során felmerülő 
környezeti problémák, valamint az 
esetlegesen kitermelt sugárzó anya-
gokkal kapcsolatban felmerülő 
problémák említhetőek meg. 
A projekt sikeres lebonyolításának 
óriási presztízsértéke lehet az MFK 
számára, és sikeresség esetén előre 
prognosztizálható az újabb projek-
tekben való részvétel, tehát a Mis-
kolci Egyetem hírnevének gyarapí-
tása. 

 Boldizsár Csongor 

Fotó: internet
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26. BOSCH SZARVASŰZŐK 
2016 április 9.-én került megrendezésre a 26. Bosch Szarvasűzők országos váltófutóverseny 
a Miskolci Egyetemi Sportközpont, valamint a Miskolci Egyetem sportegyesülete, a MEAFC 
közös szervezésében. Idén is hatalmas érdeklődés övezte a megmérettetést, közel 100 csa-
pat, több mint 1000 résztvevővel képviseltette magát Magyarország egyik legnagyobb 
egyetemi sportrendezvényén. 

A 26. Bosch Szarvasűzők országos váltófutóver-
seny idén több szempontból megújult: a hallga-
tókat és a futótársadalmat a szervezők teljesen 
új útvonallal, kategóriákkal, arculattal és számos 
meglepetéssel várták.  A Miskolci Egyetem ren-
dezte verseny idén is Egerből indult, a futók a 
Bükki Nemzeti Parkon keresztül haladva (Fel-
sőtárkány – Rejtek – Nagymező – Szentlélek – 
Ómassa) jutottak el Miskolcra. A sportesemény 
szimbolikusan összeköti az Eszterházy Károly 
Főiskolát és a Miskolci Egyetemet, valamint 
Eger és Miskolc városát.
A Szarvasűzők utolsó szakasza, amely a miskolci 
Hősök teréről indult és az egyetemi campus terü-
letén található Miskolci Atlétikai Centrumban ért 
véget, kisebb futófesztivállá alakult.  Ezt a sza-
kaszt nem csak a versenyzők abszolválták, de 
teljesítette többek között dr. Kiss János, Miskolc 
város alpolgármestere, Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem általános rektorhelyettese, a Miskolci 
Egyetem 12 oktatója, dr. Ollé János, az Eszter-
házy Károly Főiskola nemzetközi és tudományos 
rektorhelyettese, valamint Javier Gonzalez Pa-
reja, a magyarországi Bosch csoport vezetője és 
Somogyi András HR igazgató is. 

A 84 km-es távot 79 csapat teljesítette, a részt-
vevők száma meghaladta az 1.000 főt. A Szar-
vasűzők első kategóriájában, a Magyar Egyete-
mi – Főiskolai Országos Váltófutó Bajnokságon 
(Váltófutó MEFOB) 27 csapat ért célba, közülük 
leggyorsabban a Szegedi Tudományegyetemet 
képviselő „Pajzán Majális”, 5 óra 19 perces idő-
vel. A Váltófutó MEFOB 2. helyezettje az egri 
Eszterházy Károly Főiskola lett, a bronzérmet 
pedig a Debreceni Egyetem szerezte meg. Az 
Open (nyílt) kategóriában a felsőoktatási intéz-
mények hallgatói mellett szabadon indulhattak a 
futótársadalom képviselői. A kategória győztese 
a Trónfosztók fantázianevű csapat lett, 5 óra 11 
perces idővel. Az idei verseny egyik kuriózuma 
volt, hogy a szervezők 5 fős csapatok részére is 
hirdettek kategóriát, amelyek tagjai „félmaratoni” 
távokat felvállalva teljesítették az Eger-Miskolc 
távolságot – közülük a Vaccsuszirunáj Bükki 
Műhely névre hallgató alakulat volt a legeredmé-
nyesebb. 
Figyelemre méltó szakmai elismerés volt a szer-
vezőség számára, hogy a Magyar Atlétikai Szö-
vetség elnöke, Gyulai Miklós is lefutotta az új 
útvonalat, majd megtisztelte a záró ceremóniát 
is. A helyezettek egyedi éremkülönlegességben 
és tárgyjutalmakban részesültek, de számos kü-
löndíj is kiosztásra került.

Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN
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AZ ÉPÍTKEZÉS – ALAPKŐTŐL AZ UNI-HOTELIG

Az új egyetem helyét a minisztériumközi bizottság 
határozta meg. Sajátossága, hogy Miskolc belvá-
rosától, a diósgyőri gyártól és a tapolcai fürdőtől is 
egyforma távolságra fekszik, a korabeli forrásokat 
idézve: a feladatnak megfelelő helyen. Az építkezés 
120 millió forintos beruházással indult, azonban ez 
az összeg már a tervezés során kevésnek bizonyult, 
és 170 millióra kellett növelni. Az építkezésben a 
diákok is részt vettek társadalmi munka keretében, 
de politikai rabok is dolgoztak itt. Köztük Cziffra 
György, Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész, 
aki 1950-ben családjával megpróbált disszidálni, ám 
elfogták, és kényszermunkatáborba zárták. Egy kő-
faragó üzemben és egyetemünk építkezésén is dol-
gozott. 1953-ban szabadul, de kezei megsínylették a 
kemény munkát. 
1951. szeptember 15-én adták át az első épület-
szárnyat, az A1-es épületet, vagyis az akkori főépü-
letet. Ennek következtében a harmadik tanévben 
(1951/52) az oktatás két helyen vette kezdetét, a 
korábban már említett ideiglenes városi épületek-
ben, és az elkészült A1-es épületben. Nem csak az 
oktatási helyszínek miatt kellett ingázniuk a hallga-
tóknak, a diákok ekkor még a város által, biztosított 
kollégiummá alakított épületekben laktak, hiszen az 
egyetemváros diákotthonai, még nem készültek el. E 
megosztottság miatt, mind a diákok, mind az oktatók 
közlekedését biztosítani kellett. A tanárokat külön, 
óránként közlekedő buszjárat, a hallgatókat pedig a 
Selyemrétről induló, Miskolc és Diósgyőr között köz-
lekedő vasút szállította az egyetemre.
Az 1952/53-as tanévre már annyi új épület készült 
el, hogy az oktatást teljes egészében át tudták he-
lyezni az Egyetemváros területére, így megszűnt az 
ingázás. 1953-tól a belvárost és az Egyetemvárost, 

már rendszeres városi buszjárat köti össze. A kollé-
giumok a vártnál később készültek el, a késlekedést 
tovább súlyosbította, hogy kezdetben nem volt elég 
ágy, így a hallgatók hetekig a földön, matracokon 
aludta. 
Sajnos az építkezés kapacitása nem tudta kielégí-
teni az évről évre növekvő igényt. Az első években 
az elsődleges célok között a kollégiumok és tanépü-
letek felhúzása szerepelt. Folyamatos volt az anyag 
és munkaerőhiány, rossz volt a munkaszervezés és 
a munkafegyelem, ami folyamatosan hátráltatta az 
építkezés menetét. Éppen ezért, az első jó pár év-
ben nem készült el a fenntartó részleg műhelysora 
és a raktárépületek, valamint nem volt fűtőmű és 
transzformátorállomás sem. Az egész egyetemvá-
ros fűtését három MÁV mozdonnyal oldották meg, 
amelyek folyamatos munkára képtelenek voltak, az 
áramellátást pedig ideiglenes transzformátorok biz-
tosították. Ebből kifolyólag sokszor volt áramszünet, 
és gyakorta sarkvidéki körülmények uralkodtak az 
előadótermekben is. 
Az oktatás ennek ellenére sem szünetelt, a munka 
lelkesen haladt tovább. Az akkori oktatók, diákok 
és dolgozók, a nehéz körülmények ellenére is szép 
emlékként tekintenek erre az időszakra, mert egy új, 
nagy létesítmény megteremtésének lehettek része-
sei. 
1954-ben társadalmi munka keretében elkészült egy 
ideiglenes sportpálya a Hejő patak mellett. A terüle-
tet felszántották, lehengereltél, és salakréteggel lát-
ták el, a pályára meszelt alap- és partvonalak, vala-
mint két kapu került. A pálya átalakítását és bővítést 
egy évvel később szintén a hallgatók részvételével, 
társadalmi munka keretében hajtották végre. 1956 
tavaszán megkezdődött az addig elég sivár képet 
mutató Egyetemváros parkosítása is.
Az öthajós műhelycsarnok, mely egy műszaki egye-
tem számára nélkülözhetetlen, a jelenlegi főépület, 
az E/7-es kollégium, a menza és a könyvtár építésé-
re is, csak a következő évtizedben, és már új tervek 
alapján került sor. Majd később az 1980-as években 
készült el az Ufó, a jogi épület díszaula felőli része, 
valamint átépítették a főépületet is, mely 2003-ban 
nyerte el végleges, ma is látható formáját. 2006. feb-
ruár 1-jén pedig átadták az Uni-Hotelt. 

 Báthori Kinga

Mint arról már korábban írtunk, 1950 májusában az alapkőletétel után megkezdődött az 
egyetem létesítményeinek építése, a már februárban kijelölt 85 hektáros területen. Cikkünk-
ből megtudhatjátok, melyik épületet adták át először, milyen tényezők hátráltatták az épít-
kezést, és miért volt szükség három MÁV mozdonyra az egyetemváros fűtéséhez.

Fotó: Miskolci Egyetemi ArchívumMEGAZIN
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