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VÉGET ÉRT A 2016-OS MEN!

Idén sem maradt el a Miskolci Egyetemi Napok, vagy, ahogy mindenki hívja: a MEN. Sőt! 
Régi fényében láthattuk viszont az év legnagyobb buliját, amely a campusunkon kerül 
megrendezésre!

Ebben az évben 3+1 nap jutott a MENetelésre, 
ha beleszámoljuk a csak egyetemistáknak szó-
ló nulladik nap délutánját is. Hiszen a Miskolci 
Egyetemen nem csak az éjszakai koncertek, DJ-k 
képezik részét a fesztiválhangulatnak, hanem 
a hagyományok is. Minden évben megmérkőzik 
egymással az egyetem mind a hét kara, jobban 
mondva a karok által delegált 30 fős csapatok, 
élén a diákrektor-jelöltükkel.
Nem volt ez másként idén sem, remek hangu-
latban teltek el a napok, ahol reggeltől estig volt 
valamilyen feladat kiszabva a versenyzőknek. A 
szerda esti bemutatkozás és rövid játék után csü-
törtök reggel hagyományosan az egyetemisták 
legkeményebb „sportágával” kezdtünk, azaz a 
lépcsőfutással. Utána remek alkotások készültek 
az aszfaltrajzversenyen, mind Star Wars tema-
tikában. Idén sem maradhatott el a jó öreg csil-
letolás, és a soldier-tréning. Sőt, a kalandparkban 
is le kellett küzdeniük a versenyzőknek az aka-
dálypályát. A péntek természetesen elsősorban 
a testmozgásról szólt, a futballtól a lasertag-en 
át egészen a darts-ig mindenki kiválaszthatta a 
neki legkedvesebb sportját, amelyben megküzd-
het a többiekkel. A lustább hallgatók ezalatt gu-
lyáslevest főztek, ami szintén pontozásra került a 
délután. Szombaton is számos programot hoztak 
össze, a jó hangulatról pedig ezúttal a grogfőző 
verseny gondoskodott. Az MVK Zrt. közreműkö-
désének köszönhetően pedig egy egész buszt 

kellett elhúzniuk a csapatoknak. Eközben pedig 
rendhagyó módon a városban kellett pár em-
bernek kincskeresésre indulnia, illetve a Cantus 
verseny is itt került megrendezésre, ahol szebb-
nél-szebb diáknóták csendültek fel.
A rendezvény hagyomány részét pedig a jó öreg 
sörváltó zárta, ahol még az utolsó csapatnak is 
kijárt az elismerés a teljesítményéért. Utána gyors 
egyeztetést követően ki is hirdették az idei diák-
rektort, aki egy egész évig nem más, mint a Mű-
szaki Földtudományi Kar jelöltje, Duber Krisztián 
a. A kézi már nem, az ivás még nem megy lett. 
Ezúton is gratulálunk neki és csapatának a kima-
gasló teljesítményükért! De a többiek is remekül 
helyt álltak, példamutató sportszerűséggel és csa-
patszellemmel a kollegialitás jegyében.
Azonban a MEN nem csak a nappalokból áll, a 
mindenki számára népszerű része az esti kon-
certsorozat, ahol idén igazán kitettek magukért a 
szervezők. Szinte csak az nem talált magának jó 
programot estére, aki semmilyen zenét nem sze-
ret, ugyanis annyira széles volt a paletta, ameny-
nyire talán még sosem. A rocktól a hip-hop-ig, a 
drumstep-től a popzenéig volt szinte minden. köz-
ben énekes és zenekaros tehetségkutató is meg-
rendezésre került, ahol szerencsét próbálhattak a 
fi atalok.
Összességében aki ott volt, az remekül érezte 
magát (én legalábbis biztosan). Aki idén kihagyta, 
az jövőre mindenképpen pótolja be, hiszen nem 
tudja, milyen élményeket veszíthet.
 Ozsváth Cseke Gergő

Fotó: Kiss Viktor
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Vágjunk is rögtön a közepébe: eredményes a 
kancellári rendszer a Miskolci Egyetemen?

A kancellári rendszer bevezetéséről 2014-ben 
született döntés, én magam pedig – mint a Miskol-
ci Egyetem első kancellárja – 2014 novemberétől 
töltöm be a posztot. Másfél év után immár elmond-
hatjuk, hogy láthatóak az eredmények, tehát a 
válasz: igen, eredményes az egyetemi vezetés új 
szisztémája, amely elválasztja az intézmény aka-
démiai és gazdálkodási menedzsmentjét. Ahogy 
a magyar felsőoktatás egészében, úgy Miskolcon 
is csökkent az intézmény adósságállománya, és 
csökkentek az egyetemi kiadások is. Nőtt viszont 
a saját szerzésű bevételek összege. A Miskolci 
Egyetem a magyar felsőoktatás szereplői közül 
elsőként vett igénybe TAO [társasági adó] forrá-
sokat. A legfőbb eredmény persze nem más, mint 
hogy az egyetem gazdálkodását a szűkös anyagi 
lehetőségek ellenére is stabilitás, kiegyensúlyo-
zottság jellemezte, és jellemzi ma is.

Mi várható 2016-ban a gazdál-
kodás szempontjából?

2015 végén több, magas támo-
gatási összegű TÁMOP zárult 
az egyetemen, az újabb nyertes 
pályázatok pedig, legalábbis a 
nagyobb, fajsúlyosabb projektek 
2016-ban még nem járulhatnak 
hozzá a költségvetéshez. Nehéz 
évben jár tehát az egyetem, a 
bevételszerzés fokozásával, va-
lamint fegyelmezett, szigorú gaz-
dálkodással azonban meg fogjuk 
tudni oldani a problémákat. 
Ami a legfontosabb: a Miskolci 
Egyetemnek rendben elfogadott 
költségvetése van az adott költ-
ségvetési évre – ami nem mindig 
volt elmondható az elmúlt évek 
során. 2015 igazi áttörést jelentett 

a likviditási problémák kezelése terén, és roppant 
fontos, hogy likviditási problémák 2016-ban már 
nem prognosztizálhatóak.

Eddig gazdálkodásról volt szó. Hogyan látod 
a Miskolci Egyetem most véget érő tanévét?

Jó úton járunk, nem csupán a gazdálkodás terén, 
amit számos tény bizonyíthat. Az egyik legfonto-
sabb pozitív visszajelzést egy felsőoktatási intéz-
mény számára a hallgatók sikeressége jelentheti. 
A mi hallgatóink márpedig sikeresek. Az egyetem 
szuperszámítógépes csapata idén is az ország, 
sőt Európa legjobbjának bizonyult, és úgy fest, 
stabilizálja magát a világ élmezőnyében. Nem 
egyszeri jelenség a ME-Kart csapat eredményes-
sége sem a Go-Kart, Go-Bosch! versenyen. A 
sor persze hosszasan folytatható lehet: például 
a MOL UPPP tehetségkutatón vagy éppen egyes 
esettanulmány-megoldó versenyeken győztes 
hallgatók eredményeivel is.

 „... EREDMÉNYES AZ EGYETEMI VEZETÉS ÚJ SZISZTÉMÁJA”
INTERJÚ DR. DEÁK CSABA KANCELLÁRRAL

A tanév vége és az új költségvetési év közepe táján Dr. Deák Csabával, a Miskolci 

Egyetem kancellárjával beszélgettünk eredményekről, gazdálkodásról és hallgatókról 

egyaránt, mindemellett szó esett az egyetem életében várható legfontosabb válto-

zásokról is.

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Kiss Viktor

A Miskolci Egyetem jövőjét alapjaiban határozhat-
ja meg, hogy évről évre hány fi atal választja az 
egyetemet, ennek fényében komoly siker, hogy 
idén országos átlag felett nőtt a Miskolcra jelent-
kezők száma. Kancellári munkám elejétől fogva 
fontos feladatot láttam az intézményi kommuniká-
ciós és PR tevékenységek fejlesztésében, hogy 
az egyetemen elért eredmények, pozitív hírek ne 
maradjanak a campus „falai” között. A felvételi 
jelentkezési eredmények is igazolhatják, hogy a 
társadalom egyre nagyobb bizalommal fordul a 
Miskolci Egyetem felé.
Természetesen a belső, intézményen belüli kom-
munikáció sem hanyagolható el, ennek megfele-
lően idén tavasszal útjára indult az egyetemi hír-
levél, amelyet heti rendszerességgel valamennyi 
kolléga megkap.
Úgyszintén a tanévben indult meg az egyetemi 
könyvtár megújulása, amely a szak- és szépiro-
dalom mellett immár nem egy izgalmas és építő 
jellegű rendezvénnyel is várja az egyetem, sőt a 
város polgárait is. A megújulás célja ugyanis az, 
hogy a könyvtár a campus szívében egy olyan 
kulturális-közéleti térré váljon, amely – mint a kö-
zös gondolkodás és a művelődés fontos fóruma 
– az értelmiségképzés missziója mellett ahhoz is 
hozzájárulhat, hogy még több szál fűzze az egye-
temet környezetéhez, a helyi társadalomhoz.

Egyetemi terület-racionalizálásról is hallani, 
amely a közeljövőben zajlódhat. Mit is jelent ez 
pontosan, és miért van rá szükség?

Az Egyetemváros jelenlegi infrastruktúrája, amely 
– magas fenntartási költségével – komoly terhet 
ró az egyetemre, a mostaninál nagyobb, kb. 15 
ezres hallgatói létszámra lett tervezve, míg je-
lenleg alig 10 ezer hallgató jár az egyetemre, és 
persze az oktatói-kutatói gárda létszáma is meg-
csappant az elmúlt évek során. A mostani terület-
használat fi nanszírozása tehát igen drága luxus 
napjainkban. Egyes szervezeti egységek összébb 
húzódása ráadásul lehetőséget teremthet a fel-
szabadult épületek, épületrészek bérbe adására 
is. Így egyfelől nőhet az egyetem saját szerzésű 
bevétele, másfelől egyre több cég települhet be az 

Egyetemvárosba, ami a campus tervezett in-
novatív ipari parkosításához is hozzájárulhat.
Mely épületeket, illetve szervezeti egységeket 
érintheti mindez?

Az egyik érintett a Műhelycsarnok lehet, amelynek 
megújítása mára egyébként is időszerű feladattá 
vált. Cél ugyanis egy modern, igazán 21. századi, 
mindemellett ésszerűen használt Műhelycsarnok 
létrehozása a campuson. Egyelőre keressük a 
megoldásokat, amelyek valamennyi fél számára 
elfogadhatóak, hosszú távon pedig előnyösek is.
 Rada János
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Ahogy az új tagok számára, úgy a Miskolci 
Egyetem egésze számára is roppant megtisz-
teltetés, hogy professzorai felvételt nyertek a 
magyar tudományos élet legrangosabb in-

tézményébe, hiszen 
a minőség, a tudo-
mányos kiválóság 
tanújele lehet, ha 
egy egyetem akadé-
mikus oktatót, okta-
tókat tudhat profesz-
szorai között.
Prof. Dr. Kaptay 
György az anyag-
tudomány, a me-
tallurgia, a nanotu-
dományok és több 
további tudományte-
rület neves szakértő-
je. 1987-től dolgozik 

a Miskolci Egyetem, ma a MAK Nanotechno-
lógiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára. Felvételt az MTA Műszaki Tudomá-
nyok Osztályába nyert.
Prof. Dr. Kecskeméti Gábor a régi magyar 
irodalom kutatója, 1997 óta tanít a Miskolci 
Egyetemen, jelenleg a BTK Magyar Nyelv- 
Irodalomtudományi Intézet igazgatója, továb-
bá ő vezeti a BTK Irodalomtudományi Doktori 
Iskoláját is, mindemellett az egyetemi Szená-
tus tagja. Ő az MTA Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Osztályába nyert felvételt.
Prof. Dr. Kocsis Károly a ME MFK Földrajz–
Geoinformatika Intézet intézetigazgató egye-
temi tanára, a társadalomföldrajzon belül a 
népesség-, etnikai, val-
lás- és politikai földrajz 
kutatója. A professzor 
az MTA Földtudomá-
nyok Osztálya rendes 
tagjává vált.
Részletesebb laudáci-
ójuk az MTA honlapján 
olvasható.
A MEgazin stábja mind-
három professzornak 
gratulál megválasztása 
alkalmából!

 Rada János

ÚJONNAN VÁLASZTOTT AKADÉMIKUSOK 
A MISKOLCI EGYETEMEN
Május 2-án zárt ülésen választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia új tagjait 

az Akadémikusok Gyűlése, és prof. Dr. Kaptay György, a Műszaki Anyagtudományi Kar 

egyetemi tanára, valamint prof. Dr. Kecskeméti Gábor, a Bölcsészettudományi Kar egye-

temi tanára egyaránt az MTA levelező tagjává vált a közgyűlés döntése értelmében. 

A Műszaki Földtudományi Kar részfoglalkoztatású oktatója, prof. Dr. Kocsis Károly pedig 

levelező tagsága után rendes tagságot nyert a legrangosabb magyar tudományos 

testületben.

Prof. Dr. Kocsis Károly

Prof. Dr. Kecskeméti GáborProf. Dr. Kaptay György

Fotó: internet
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ÚJRA VILÁGÉLMEZŐNYBEN 
A MISKOLCI EGYETEM HALLGATÓI

A 2016-os versenyre összesen több mint 170 
csapat jelentkezett, a világ számos pontjáról, 
a megmérettetés ázsiai döntőjén azonban 
csupán az első fordulóban legjobb eredményt 
elérő 16 csapat vehetett részt – így számos 
ázsiai csapat, illetve az Egyesült Államok, 
Kolumbia és Oroszország egy-egy felsőok-
tatási intézményének csapata mellett az ME 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatói 
formációja is.
A versenyre regisztrált, öt hallgatóból és egy 
vezető oktatóból álló csapatok első feladatát 
szuperszámítógépeken használt alkalmazá-
sok optimalizálása jelentette, mégpedig úgy, 
hogy az adott program hatékonyabban, gyor-
sabban fusson szuperszámítógépen. A meg-
oldásokat, az egyes eljárásokat és az elért 
eredményeket összefoglaló beszámolót vala-
mennyi csapat esetében értékelték, így dőlt 
el, hogy mely 16 felsőoktatási intézmény hall-
gatói jutnak be a verseny wuhani döntőjébe.
Az április 18-tól 22-ig rendezett döntőben 
a hallgatóknak – az előre igényelt konfi -
gurációk szerinti elemekből – egy mini 

szuperszámítógépet kellett építeniük, 
mind a hardver, mind pedig a szoftver-
környezet kialakításával, majd az így 
létrehozott rendszeren kellett futtatniuk 
a megfelelő alkalmazásokat, végül pe-
dig – a döntő zárónapján – a verseny 
zsűrije előtt prezentálhatták az elért 
eredményeket. A szerzett pontszámok 
alapján a Miskolci Egyetem csapata 
szép eredménnyel, anem-ázsiai csa-
patokat megelőzve végzett, jóllehet a 
verseny végén hivatalosan nem rang-
sorolták a döntő 16 résztvevőjét. 
A miskolci csapat tagja volt Flaskó 
László (III. évf. mérnök-informatikus), 
Klusóczki Dávid (III. évf. mérnök-infor-

matikus), Kovács Gábor (III. évf. mérnök-in-
formatikus), Palkó Dániel (I. évf. mestersza-
kos mérnök-informatikus) és Soós Róbert (III. 
évf. mérnök-informatikus), a csapat vezető 
oktatója pedig Dr. Vincze Dávid, az Informati-
kai Intézet adjunktusa.
Idén a hallgatók számára már a Miskolci 
Egyetem új – másodpercenként nyolcmillió-
szor egymillió művelet elvégzésére képes – 
szuperszámítógépe is segítséget nyújtott a 
felkészülés során. A szuperszámítógép-tech-
nológia megismerése pedig mára szervesen 
beépült a Miskolci Egyetem informatikuskép-
zésébe.
A Miskolci Egyetemen stratégiai jelentőség-
gel bír az informatikai képzési terület, és az 
informatikushallgatók eredményessége mel-
lett szintúgy pozitív visszajelzés lehet, hogy 
évről évre nő az egyetemen futó informatikai 
képzési programokra jelentkezők száma, ami 
a miskolci informatikusképzés iránti társadal-
mi bizalmat igazolhatja.
 Rada János

A Miskolci Egyetem informatikushallgatói csapata idén is bejutott a nívós világszintű szu-
perszámítógép-verseny, az Asia Student Supercomputer Challenge (ASC16) Kínában 
megrendezett döntőjébe, ahonnan a rangos „Első osztályú” díjjal („First Class Award”) 
térhetett haza Miskolcra.

Fotó: Kiss Viktor
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A felsőoktatási stratégia a központok létreho-
zását elsősorban a hátrányos helyzetben lévő 
térségekben képzeli el, ahol a felsőoktatási in-
tézmények nagyobb távolsága miatt nehézsé-
gekbe ütközik a részvétel a felsőfokú oktatásban. 
Ezekben a térségekben a felsőoktatásnak és a 
felsőoktatási képzőhelyek létesítésének fokozott 
népességmegtartó és gazdaságélénkítő hatása 
lehet. Országosan hat KFKK létesítését tervezi 
a kormány, ezek közül kettő a mi megyénket, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érinti. Sátoralja-
újhely és Ózd városában a Miskolci Egyetemmel 
közösen valósul meg ezen elképzelés. Mindkét 
város önkormányzatával folytak tárgyalások arra 
vonatkozóan, hogy a Miskolci Egyetem – a kor-
mányzati szándék szerint – a KFKK keretében 
indítson képzéseket. 
A most aláírt együttműködés előzményei: Sáto-
raljaújhely Város Önkormányzata megkereste 
a felsőoktatási képzések szempontjából leg-
markánsabb célcsoportot, a 2015/2016-os tan-
évben végző, illetve a 2016/2017-es tanévben 
végző középiskolás tanulókat, akik egy kérdőív 
kitöltésével adtak tájékoztatást továbbtanulási 

szándékaikról. A felmérés alapján a megkérde-
zettek jelentős számban szeretnének a Miskolci 
Egyetemen folyó képzések valamelyikén tanulni. 
Az egyetem 2015. október 8-án, lakossági fóru-
mon mutatta be karait és képzési palettáját, to-
vábbá 2016. március 11-én az egyetem vezetése 
a munkaerő-piaci szereplőkkel is találkozott, ahol 
a vállalatok is támogatásukról biztosították az 
önkormányzatot és az egyetemet, és örömüket 
fejezték ki a kezdeményezéssel kapcsolatban. 
Az egyetem, az önkormányzat és a cégek há-
romoldalú együttműködési szándéknyilatkozatot 
írtak alá, amelynek a lényege, hogy a KFKK ke-
retében tanuló hallgatókat szakmai gyakorlatra 
fogadják, ami számukra is perspektívát jelent 
a humánerőforrás biztosítása tekintetében. Az 
egyeztetések alapján az önkormányzat két szak 
indítását kezdeményezte Sátoraljaújhelyen le-
velező tagozaton: műszaki képzési területen a 
gépészmérnöki alapképzési szakot, orvos- és 
egészségtudomány képzési területen pedig az 
ápolás és betegellátás alapképzés szakot. 
A Miskolci Egyetem és Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata elkötelezett abban, hogy segítse a 
régió továbbtanulni szándékozó fi ataljait, hogy 
helyben tanulhassanak, és a megszerzett tudás 
és diploma birtokában munkát is találjanak.
 (uni-miskolc.hu)

KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT 
LÉTREHOZÁSA SÁTORALJAÚJHELY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁVAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
2016. április 26-án együttműködési szerződést írt alá a Miskolci Egyetem és Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzata. Az együttműködés tárgya egy közösségi felsőoktatási képzési 
központ (a továbbiakban KFKK) létrehozása a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a 
részleteket szabályozó kormányrendelet rendelkezése i alapján. 

Fotó: Kiss Viktor
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Magyarország kormánya országosan hat ilyen 
képzési központ létrehozását tervezi, ebből 
kettőt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 
kormányzati szándék apropóján az elmúlt hó-
napokban a Miskolci Egyetem megtette az első 
lépéseket nem csak Ózd Város Önkormányzata, 
hanem Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
felé is annak érdekében, hogy egy közös, ösz-
szehangolt munka végén a megyénkbe terve-
zett képzési központok időben megkezdhessék 
működésüket. A tervezet szerint az ózdi Kö-
zösségi Felsőoktatási Képzési Központ három 
alapképzést indít egyetemünkkel karöltve a vá-
rosban: anyagmérnöki alapképzési szak, szoci-
ális munka alapképzési szak, valamint kulturá-
lis antropológia alapképzési szak formájában. 
Az együttműködési megállapodást a Miskolci 
Egyetem képviseletében Prof. Dr. Torma András, 
egyetemünk rektora, Ózd Város Önkormányzata 
képviseletében pedig Janiczák Dávid, Ózd város 
polgármestere írta alá.
Prof. Dr. Torma András köszöntőjében kiemelte a 
Miskolci Egyetem szerepének fontosságát a ré-
gióban. Beszédében rávilágított a térséget érintő 

munkaerő-piaci és társadalmi problémákra, to-
vábbá kiemelte, hogy a Miskolci Egyetemnek 
kiemelten fontos szerep jut a problémák orvoslá-
sára. A rektor mondandóját zárván kiemelte, csak 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyobb városa-
ival közösen összefogva sikerülhet a térséget 
újra vonzóvá tenni a fi atalok, valamint a befekte-
tők, cégek, vállalkozások számára, egyetemünk 
pedig ebben a munkában abszolút partner. Ja-
niczák Dávid, Ózd polgármestere megköszönte 
a Miskolci Egyetem vezetőségének munkáját és 
támogatását, majd kiemelte, hogy örömteli a vá-
rosvezetés számára az a közös akarat, amely a 
két fél együttes munkáját gördülékennyé teszi. A 
polgármester továbbá elmondta, hogy Ózd Vá-
ros Önkormányzata meghatározott egy életpálya 
modellt, melynek célja a város népességcsökke-
nésének megállítása. Ennek egyik fontos eleme, 
hogy a különböző felsőoktatási képzések elvég-
zését Ózdon kezdhessék meg a leendő diákok, 
és olyan képesítést szerezzenek, amellyel hely-
ben be tudnak csatlakozni a munka világába. 
 
 Nagy Tomi

ÓZDON IS MEGINDULHAT 
A FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉS
Májusban a Miskolci Egyetem szenátusi termében együttműködési megállapodást kötött 
a Miskolci Egyetem és Ózd Város Önkormányzata. Az együttműködés alapja egy újabb 
képzési központ létrehozása, amely biztosítja a felsőfokú tanulmányok elvégzését Ózd vá-
rosában is, kihelyezett képzési formában. 

Fotó: Kiss Viktor
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A Nyílt Nap elsődleges célja, hogy megszólít-
sa azokat a diákokat, akik az elkövetkezendő 
évben, években fejezik be középiskolai ta-
nulmányaikat. A Miskolci Egyetem az elmúlt 
években kiemelt fontossággal kezelte a beis-
kolázást, ennek egyik állomása volt a május 
6-ai rendezvény is. A regisztráció során az 
érdeklődők egy ajándékcsomaggal gazda-
godtak, majd jelentkezhettek a karok standja-
inál különböző programokra, előadásokra. A 
programokat megelőző ökumenikus istentisz-
teletet követően egyetemista hallgatót kör-
bevezették a diákokat egyetemünkön, majd 
továbbkísérték őket a meghirdetett kari ese-
ményekre, előadásokra. Tanbánya-látogatás, 
kémiai kísérletek, próbatárgyalás szerepelt 

a programok között, de még állatokkal is ta-
lálkozhattak az érdeklődők, amelyekkel a 
speciális pedagógiai-fejlesztési modelleket 
kívánták demonstrálni a Pedagógia Intézet 
oktatói, hallgatói. Mindezeket követően a di-
ákság betekintést nyerhetett a Miskolci Egye-
temi Napok mindennapjaiba, egyetemi diákok 
selmeci nótákkal várták a fi atalokat, majd ezt 
követően az Unicum Habeas egyetemi zene-
kar tartott koncertet. 
Az új beiskolázási stratégia nyomán leendő 
hallgatótársaink sokkal gyakrabban lényege-

sen közelebbi kapcsolatot létesíthetnek nem 
csak egyetemi diákokkal, hanem az okta-
tókkal is. Nem egy tanár–diák beszélgetést 
lehetett hallani, ahol a novemberi iskolaláto-
gatások óta eltelt időkről, tervekről, változtatá-
sokról beszélgettek egymással a résztvevők. 
Az Ökumenikus Nyílt Nap sikerességét az 
is jól mutatta, hogy egyre több középiskolás 
hallgató vélekedik úgy, hogy a Miskolci Egye-
tem minden képzési igényt kielégít, ezért az 
elkövetkezendő felvételi időszakban biztos 
választásnak tűnik a diákság körében.

 Nagy Tomi

ÖKUMENIKUS NYÍLT NAP 
A MISKOLCI EGYETEMEN

2016. május 6.-án, pénteken intézményünk Üveg Aulájában rendezte meg a Miskolci 

Egyetem az Ökumenikus Nyílt Napot, ahol közel 700 középiskolás látogatta meg in-

tézményünket. 

Fotó: Kiss Viktor
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A Lányok Napja egy országos, interaktív, 
ingyenes program, amelyet a Nők a Tudo-
mányban Egyesület szervez középiskolás 
lányoknak. Ez egyben a legnagyobb, lányok-
nak szóló pályaorientációs kezdeményezés, 
amely számos országra kiterjed, és egész 
Európában azonos napon rendezik meg. 
Április 28-án negyedik alkalommal volt lehe-
tősége a felsőoktatás műszaki vonulata iránt 
érdeklődő középiskolás lányoknak a miskolci 
egyetemre látogatnia a lányok napja keretein 
belül. A lányokat színes és változatos progra-
mok várták a Műszaki Földtudományi, a Mű-
szaki Anyagtudományi és a Gépészmérnöki 
és Informatikai Karon. Ezen a napon számos 
oktató és hallgató kalauzolta és kápráztatta 
el tudásával a mérnöki pálya iránt érdeklő-
dő jövőbeli egyetemista lányokat. A Műszaki 
Anyagtudományi Karon voltak többek között 
PorceLÁNYOK, tüzes játékok, tudományos 
fagyikészítés vagy hozd magad (öntő)formá-
ba nevezetű programok, de lehetőség nyílt 
mini gumiabroncs készítésre, és a kísérők 
betekintést nyújtottak abba, milyen karrierle-
hetőségek vannak a Miskolci Egyetemen.

A legtöbb leányzónak a 
tudományos fagyikészí-
tés tetszett a legjobban, 
a programok lezárása-
képpen kitöltött kérdőívek 
kiértékelése alapján min-
den résztvevő különösen 
élvezte, hasznosnak talál-
ta az itt töltött napot, arra 
pedig, hogy a jövőben ho-
gyan tehetnék még von-
zóbbá a rendezvényt a 
legtöbben a „ha még több 
helyes kísérőfi ú lenne” 
választ jelölték. A rendez-
vények révén a fi atalok 
országszerte betekintést 

nyerhettek a műszaki egyetemek, kutatóin-
tézetek és cégek életébe. Ennek érdekében 
ilyenkor a fogadó intézmények megnyitják 
laboratóriumaikat, műhelyeiket és irodáikat, 
találkozókat szerveznek női professzorokkal 
és munkatársakkal, akik eleven példaként 
szolgálnak arra, hogy milyen érdekes és iz-
galmas egy műszaki képzésen tanulni, vagy 
egy technológiai cégnél dolgozni. Számtalan 
interaktív program várja a lányokat, ahol akár 
hatalmas gépekkel esztergálhatnak, érdekes 
kísérletekbe pillanthatnak bele, kipróbálhat-
ják a legújabb technológiai fejlesztéseket és 
„kütyüket”. A Lányok Napja akció célja, hogy 
informálja a lányokat a műszaki, technológi-
ai, mérnöki és informatikai pálya előnyeiről, 
ezáltal bővítve a lányok látókörét, tágítva a 
munka világáról alkotott képüket. A kampány 
olyan pályaválasztási lehetőségekre hívja fel 
a lányok fi gyelmét, amelyekre általában nem 
gondolnak, és egyben ösztönzi őket, hogy 
ezen fontos döntésüket ne az elvárásokra, 
hanem valós érdeklődési körükre és képes-
ségeikre alapozzák.

EGY CSAJOS NAP A MŰSZAKI PÁLYÁN

LÁNYOK NAPJA A MISKOLCI EGYETEMEN

Immáron negyedik alkalommal rendezték meg egyetemünkön a Lányok Napját, melyen az 
egyetem három műszaki kara külön-külön vett részt, széleskörű programokat biztosítva a fel-
sőoktatás iránt érdeklődőknek. 

Fotó: Kiss Viktor 
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A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Cantusai intonálták a Jogászhim-
nuszt, majd Prof. Dr. Torma András, a Mis-
kolci Egyetem rektora köszöntötte az átadási 
ünnepség résztvevőit. Külön köszöntötte Dr. 
Trócsányi László minisztert, Tari Sándort, a 
Miniszteri Kabinet főnökét, Dr. Horváth Zitát, 
általános és tanulmányi rektorhelyettest, vala-
mint Prof. Dr. Farkas Ákost, az Állam- és Jog-
tudományi Kar dékánját. Beszédében köszö-
netét fejezte ki az Igazságügyi Minisztérium 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, 
mely intézményekkel a magyar jogászképzés 
támogatásának érdekében háromoldalú meg-
állapodást kötött a Miskolci Egyetem. Ezúton 
is gratulált az ösztöndíjas hallgatóknak, sok 
sikert és jó egészséget kívánt pályájukhoz és 
magánéletükhöz. 
Prof. Dr. Torma András beszéde után Dr. Tró-
csányi László, igazságügyi miniszter kapott 
szót. Ünnepi beszédében rávilágított arra, 
mennyire lényegesnek tartja a magyarországi 
jogászképzés helyzetét. Az ország jogi karain 
történő friss felmérés következtében az derült 
ki, hogy a képzés színvonalát erősíteni szüksé-
ges, azonban ez nem az oktatói felkészültség-
re vonatkozik. Közismert, hogy kevés államilag 

fi nanszírozott hely van a jogászképzésben, 
ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a legjobbak 
sem feltétlenül kerülnek be támogatott helyek-
re, ami következtében elhatárolódhatnak a 
jogász szakma választásától. Kiemelte, hogy 
a kormány számára mennyire fontosak a kép-
zettséggel rendelkező jogászok, többek között 
megemlítette a bíróságokat, ügyészségeket, 
ügyvédségeket, mint potenciális területeket, 
ahol a hallgatók majd el tudnak helyezkedni. 
Fontosnak tartotta, hogy a vidéki jogi karok is 
megfelelő mértékben részesüljenek a kormány 
által rendelkezésre bocsátott évi 500 millió 
forintból, mely a jogászképzés támogatására 
került elkülönítésre. Végezetül együttműkö-
désre hívta fel az ösztöndíjasokat, felajánlotta, 
hogy az Igazságügyi Minisztériumban tudnak 
fogadni szakmai gyakorlatra hallgatókat közü-
lük, valamint országos és regionális szakmai 
konferenciák, versenyek résztvevőiként is szí-
vesen látnák a díjazottakat. Zárásként abbéli 
reményét fejezte ki, hogy a Nemzeti Kiválósá-
gi Jogászösztöndíjának birtokában több kapu 
nyílik meg majd a hallgatók előtt és sikeresek 
lesznek pályájuk során. 

 Boldizsár Csongor 

ELISMERT JOGÁSZHALLGATÓK 
A MISKOLCI EGYETEMEN

Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter április 14-én a Miskolci Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar 43 hallgatójának adta át az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kivá-

lósági Jogászösztöndíját. Az ösztöndíjasok száma a Miskolcon zajló jogászképzés és a 

helyi jogászhallgatók magas szintű elismertségét bizonyíthatja.

Fotó: Kiss Viktor
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Kiélezett küzdelemmel zárult a három éve 
életre hívott Go-Kart, Go-Bosch! verseny, 
ahol nyolc felsőoktatási intézmény tíz csapa-
ta csúcstechnológiás alkatrészek és innovatív 
technológiák felhasználásával intelligens go-
kartokat épített. A feladat bonyolult volt: a hazai 
műszaki felsőoktatás legtehetségesebb diákjai 
a Boschtól kapott vadonatúj gokartokat szerel-
ték fel a jövő technikáival, szenzorokkal, ka-
merákkal és radarokkal. A fi atalok önjáró, azaz 
önmagukat vezetni képes járműveket alkottak, 
ráadásul fúrógépből kellett önindítót, fűnyíró-
ból pedig hibridhajtást készíteniük. A junior és 
senior csapatok esetében is 3-3 díjkategóriát 
hirdettek meg. Komoly, szigorú szakmai zsű-
ri értékelte a masinákat, és azokat a műszaki 
megoldás alapján pontozta. 
Az egyetem ME-KART csapata cserélődő fl ot-
tával ugyan, de az elmúlt 3 évben mindig győ-
zelemre vitte a gokartját. 2014-ben az abszolút 
győztesnek járó babért elnyerő csapat tavaly 
is a dobogón állt. A miskolci mérnökhallgatók 
idén sem elégedtek meg a versenyt kiíró óriás-
cég elvárásaival, maguk számára még maga-
sabb mércét állítottak.
A hatékony gokart kategóriában olyan gokartot 
kellett építeni, amelyet hibrid hajtómű hozott 
mozgásba, valamint fel kellett szerelni a jár-
műveket fékenergia-visszanyeréssel és hátsó 

differenciálművel. Ebben a kategóriában a mis-
kolci különítmény a III. helyezést érte el. Az in-
telligens gokart kategóriában a miskolciak a II. 
helyen végeztek. A pontozásba a párhuzamos 
és merőleges parkolás, otthoni környezetben 
parkolás, vészfékezés, sávtartás és automa-
tikus távtartás számított bele. Az autonóm 
közlekedés vízióját keltette életre a harmadik, 
önjáró gokart kategória, itt nemcsak automati-
kusan navigálnak el a gokartok a megadott úti 
célhoz, hanem saját szenzorjaikra épülő ve-
zetéstámogató rendszereik, illetve külső jelek 
segítségével bizonyos forgalmi szituációkban 
önjárók. A pontozásba a lámpa- és tábla felis-
merés, az ultrahang navigáció és a GPS navi-
gáció számított bele. Az I. helyezést, vagyis a 
királykategóriát is a miskolciak hozták el.
Így aztán az elmúlt 3 év, a végső kihívás ab-
szolút győztes csapata is a Miskolci Egyetem 
ME-KART gárdája lett. A profi zmus és a kreati-
vitás együttese mellett az összetartás ereje ve-
zette a csapatot a győzelemhez. Horváth Tibor 
Bosch mentor és Trohák Attila, Szabó Tamás 
felkészítő tanárok mellett mindenképp érde-
mes megjegyezni a csapat tagjainak nevét is: 
Bálint Dániel, Bodolai Máté, Forgács Zsófi a, 
Földi Szabolcs, Király Károly, Kiss Dávid, Koba 
Máté, Kovács Gergely, L. Kiss Márton, Novák 
Jusztina, Salamon Balázs, Sebők Attila, Sike 
Zoltán. (Sajtóközlemény alapján)

ISMÉT TAROLT EGYETEMÜNK CSAPATA 
A GO-KART, GO-BOSCH VERSENYEN

Négyszer állt színpadra a Miskolci Egyetem ME-Kart csapata az április 23-án Buda-

pesten megrendezett Go-Kart, Go-Bosch! verseny eredményhirdetésén, ugyanis nem-

csak a három meghirdetett kategóriában lett dobogós, hanem a verseny Abszolút 

Győztes címét is elnyerte.

Fotó: Internet
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Ha jól tudom, ez év áprilisától vagy beis-
kolázási referens. Mit csináltál eddig? Mit 
lehet rólad tudni?
Jelenleg tanársegédként dolgozom a Gépé-
szmérnöki és Informatikai Karon, és éppen a 
doktori értekezésem megvédésére készülök. 
Április elsejétől vagyok beiskolázási szakre-
ferens, korábban külügyi területen dolgoztam 
a Hallgatói Önkormányzatban, kari, illetve 
egyetemi szinten egyaránt. Ehhez kapcso-
lódóan rendszeresen részt vettem az egye-
tem beiskolázási tevékenységében, 2008-tól 
kezdve szinte az összes Educatio kiállításon 
jelen voltam. A doktoranduszi éveim alatt a 
Doktorandusz Önkormányzatban tevékeny-
kedtem, annak voltam alapító elnöke, tehát 
ilyen szempontból megvan a szervezési és a 
koordinációs tapasztalatom.

Mit jelent maga a fogalom, hogy beiskolá-
zási szakreferens? Mi a konkrét feladatkö-
röd?
A feladatköröm elsősorban az egyetem 
beiskolázással kapcsolatos feladatainak 
koordinálása. Ez a terület alapvetően a ta-
nulmányi rektorhelyetteshez tartozik, akinek 
van arra lehetősége, hogy a beiskolázási fel-
adatokra szakreferenst vegyen maga mellé. 
Feladataim közé tartozik többek között az 
iskolalátogatások megszervezése. Ennek 
az egyik része, amikor az őszi időszakban 
visszamegyünk a középiskolákba, és a vég-
zős évfolyamot szólítjuk meg, ezen kívül van 
egy olyan része, amikor a szülői értekezlet-
re megyünk vissza, és a szülőket próbáljuk 
elérni, ez általában januárban szokott lenni, 
a tavaszi időszakban pedig a 10-ikes és 11-
ikes évfolyamhoz igyekszünk eljutni.  Idén 
először mentünk a középiskolákba a 10-ike 
évfolyamot megszólítani azzal a céllal, hogy 
a fakultációválasztás előtt próbáljuk őket ori-
entálni, illetve tanácsadást nyújtani. A másik 
nagyobb feladatkör a beiskolázási rendezvé-
nyekhez kötődik. Három nagy beiskolázási 
rendezvény van egy évben: az Egyetemi Nyílt 
Napok decemberben, az Educatio kiállítás ja-
nuárban, Budapesten, valamint most már a 
májusi Ökumenikus Pünkösdi Nyíltnap is ide 
sorolható. Ez utóbbit idén második alkalom-
mal rendeztük meg, és ezúttal összekapcsol-
tuk a Miskolci Egyetemi Napok programjaival. 
Ezzel a rendezvénnyel célzottan az egyházi 
középiskolák diákjait szólítjuk meg.  A beisko-
lázási tevékenységhez szorosan kapcsolódik, 
hogy az iskolaigazgatókat is több alaklommal 
vendégül látjuk az egyetemen, és tájékoztat-
juk őket a megújuló képzéseinkről, fejleszté-
seinkről. Az előbbiekben felsorolt feladatokon 
túl a tanulmányi időbeosztás elkészítését is a 
beiskolázási referens végzi. 

INTERJÚ GÁSPÁR MARCELL 
BEISKOLÁZÁSI REFERENSSEL

Gáspár Marcell egyetemünk beiskolázási szakreferense, ez év április elsejétől tölti be a 
beiskolázással kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős posztot. A vele készített 
interjúban beszél magáról, munkájáról, terveiről és a beiskolázás fontosságáról.

Fotó: Kiss Viktor
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Mit gondolsz milyen eredmények várható-
ak a következő szemeszterben az előzőek-
hez képest?
A február 15-i jelentkezések alapján, az or-
szágos átlagon felül, összességében 8 szá-
zalékkal növekedett a Miskolci Egyetemre 
jelentkezők száma, Ez azt jelenti, hogy az 
egyetem részéről megérte az elmúlt években 
a beiskolázásba fektetett munka. Arra szeret-
nénk törekedni, hogy a felvételizők a demo-

gráfi ai mutatók ellenére az elkövetkezendő 
tanévben is az országos átlagot meghaladó 
érdeklődést mutassanak képzéseink iránt.
Mi a leghatékonyabb beiskolázási eszköz? 
Mivel lehet a legsikeresebben megszólíta-
ni a középiskolásokat?
Egyet kiemelni nagyon nehéz, amit talán 
mégis kiemelnék, az a közvetlen kapcsolat-
tartás fontossága, mind a középiskolások, 
mind pedig a középiskolai tanárok, iskola-
igazgatók felé. Amikor a középiskolákba 
visszamegyünk, minél több olyan hallgatót 
kell magunkkal vinni, akik abban a közép-
iskolában végeztek, és sikeresen megáll-
ják helyüket az egyetemen is. Törekednünk 

kell arra, hogy személyesen is megszólítsuk 
őket és olyan pozitív példákat mutassunk fel 
számukra, amelyeket ők is elérhetnek. Sze-
retném, ha az egyetemet és a képzéseinket 
bemutató előadások anyagát célzottan tud-
nánk aktualizálni az egyes középiskolák szá-
mára. Alapvetően fontos, hogy az egyetemen 
egész évben színes és pezsgő kulturális élet 
legyen, ezért is örülök annak, hogy az idei 
évben újra egy nagy MEN-nek lehettünk a 
részesei. Szorgalmazni kell a középiskolások 
részvételét az egyetemi rendezvényeken (pl. 
MEN, Sportnap stb.). Ezért is hoztuk össze 
idén az Ökumenikus Nyíltnapot az Egyetemi 
Napokkal.
Van-e valamilyen terved a jövőre nézve? 
Tervezel-e valamilyen újítást?
Először is szeretném kiemelni, hogy az elő-
deim (Dr. Mende Tamás, Dr. Kuzsella László) 
hatékony munkájának köszönhetően nem ne-
kem kell nulláról kialakítani a Miskolci Egye-
tem beiskolázási tevékenységét, hanem a 
már általuk kialakított rendszert kell tovább-
ra is tartalommal feltölteni, és rendszeresen 
megújítani. Mindenképpen szeretnék az őszi 
félévben egy ütős beiskolázási fi lmet készíte-
ni. Az egyetem megjelenését illetően nagyon 
számítok a Kommunikációs és PR csoport tá-
mogatására. A terveim között szerepel a beis-
kolázás területén egy hatékony együttműkö-
dés kialakítása a várossal. Ennek célja, hogy 
a középiskolásokban egy olyan pozitív kép 
alakuljon ki a városról és az egyetemről, hogy 
valóban úgy érezzék, itt érdemes eltölteniük 
a fi atalságuk szempontjából meghatározó 
egyetemista éveiket. Szeretném azt elérni, 
hogy a középiskolákban az egész évfolya-
mokat érintő tájékoztatók mellett a fakultációs 
órák keretében kisebb csoportokat célzottan 
tudjunk megszólítani. Azt sem tartanám elru-
gaszkodott ötletnek, ha a karok részéről len-
ne fogadókészség a Miskolci Egyetem falain 
belül rendhagyó fakultációs órák megtartásá-
ra.  Végezetül azt szeretném kiemelni, hogy 
a sikeres beiskolázási tevékenység kulcsa 
a folyamatosság, azaz egész évben legye-
nek a beiskolázás eredményességét erősítő 
rendezvények, programok a középiskolások 
számára.
 Kerekes Betti

Fotó: Kiss Viktor 
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A látogatói delegációt – csakúgy, mint az elmúlt 
évtizedekben – most is Dr. Farkas Ottó profes-
sor emeritus vezette, Dr. Grega Oszkár címzetes 
egyetemi tanár és Dr. Harcsik Béla adjunktus 
szakmai közreműködésével. A delegációnak tag-
ja volt Dr. Torma András egyetemi tanár, egyete-
münk rektora is, aki örömünkre elfogadta Farkas 
Ottó professzor úr meghívását, így teljes idejű, 
érdeklődő jelenléte és közreműködése 
különös jelentőséget és rangot adott a 
tanulmányi kirándulásnak.
Annak érdekében, hogy az üzemlátoga-
tás – rektor úr részére is – szakmai ér-
tékkel bírjon, előzetesen ábrákkal illuszt-
rált írásbeli vázlatos ismertető anyagot 
kapott a vasérc–szilárd acél technológi-
ai folyamat főbb, és a tanulmányi úton 
megfi gyelésre tervezett lépéseiről, üze-
megységeiről.
Az üzemlátogatás most is tökéletesen 
szervezett volt, amiért hálás köszönet 
illeti Józsa Róbert technológiai veze-
tőmérnököt, Cseh Ferenc gyárvezetőt, 
Dr. Móger Róbert metallurgiafejlesztési 
főosztályvezetőt és Hevesi Imre techno-
lógia osztályvezetőt.
A technológiai folyamatok – csak a konk-
rét üzemben lehetséges – háromórás, 

szünet nélküli, élményszerű tanul-
mányozása a példamutató ma-
gatartású hallgatók kérdései és 
rektor úr folyamatos érdeklődése 
mellett folyt le, gyakori üzemi lép-
csőjárás közbeiktatásával. A csa-
tolt felvételek ennek hangulatát 
igyekeznek tükrözni.
Rektor úr a megfi gyelései és a 
szerzett benyomásai alapján úgy 
nyilatkozott, hogy a látott alkotó-
munka nagy jelentőségű, elha-
nyagolhatatlan fejlesztést és fel-
készült oktatást igényel, a nehéz 
körülmények között nagy fegye-
lemmel dolgozó munkások pedig 
a munka igazi hősei.

A késői ebédet, illetve az egyórás szabadidőt 
követően megtartott szakmai-baráti találkozáson 
hét magasrangú, vezető üzemi szakember is 
megtisztelte jelenlétével a tanulmányút részve-
vőit, így a még megválaszolást igénylő hallgatói 
kérdések kollektív megvitatása mellett lehetőség 
nyílt a szakma hazai és nemzetközi jövőképének 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS AZ ISD DUNAFERRBEN 
REKTOR ÚR RÉSZVÉTELÉVEL

Április 20-án a Műszaki Anyagtudományi Kar metallurgus hallgatói szokásos évi tanulmá-
nyi útjuk keretében az ISD Dunaferr Zrt. integrált vas- és acélművébe látogattak. 

Fotó: Metallurgiai Intézet
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felvázolására, a mérnök-
szükséglet és a szak-
maszeretet kérdésének 
átgondolására, valamint 
eközben rektor úr és a 
vasmű vezető szakembe-
rei közötti eszmecserére, 
ismerkedésre és baráti 
hangulat kialakulására.
Rektor úr részvétele az 
ISD Dunaferrnél tett ta-
nulmányi kiránduláson 
egyben arra is alkalmat 
adott, hogy a már elő-
zetesen elkészített és a 
még szükséges módo-
sítások gyors elvégzése 
után megszülessen a 
megállapodás az ISD Dunaferr Zrt. és a Miskolci 
Egyetem között a metallurgus-képlékenyalakító 
szakirányú anyagmérnöki szakos, BSc-szintű 
duális képzésről. A szerződést az ISD Dunaferr 
Zrt. részéről Dr. Sevcsik Mónika reorganizációs 
és management support, illetve HR-igazgató, a 
Miskolci Egyetem részéről pedig Dr. Torma And-
rás egyetemi tanár, rektor írta alá, amint azt a 
mellékelt kép is illusztrálja. A szerződéskötés ün-
nepi eseményén jelen volt még Dr. Farkas Ottó 
professor emeritus és Dr. Móger Róbert metallur-
giafejlesztési főosztályvezető is. Az ISD Dunaferr 
Zrt. – Tankhilevich Evgeny cégvezető távollétében 
– legrangosabb vezetője nagy tisztelettel, öröm-
mel és barátsággal fogadta egyetemünk rektorát 
és professor emeritusát (egyben az ISD Dunaferr 
főtanácsosát), hangsúlyozva a további együttmű-
ködési lehetőségek feltárásának fontosságát.
A tanulmányi kirándulás során a közösen bérelt 
autóbuszon oda és vissza is együtt utaztunk egy 
a metallurgusokétól eltérő tanulmányúti prog-
ramon részt vevő – hőkezelő-képlékenyalakító 

anyagmérnöki BSc-szakos hallgatókból és oktató-
ikból álló – csoporttal. A korábbiakhoz hasonlóan 
a metallurgiai program valamennyi költségét (ide-
értve az utazást és az étkezést is) most is a Far-
kas Ottó professor emeritus vezetése alatt műkö-
dő „Szakemberek a kohászatért” nevű alapítvány, 
illetve a Grega Oszkár címzetes egyetemi tanár 
által alapított „A műszaki értelmiségért és alkal-
mazott kutatásért” alapítvány fedezte.
Az üzemlátogatás, szerződés-aláírás, szak-
mai-baráti találkozás valamennyi résztvevőjének 
egyöntetű véleménye szerint a tanulmányút mind 
szakmai, mind pedig a személyes kapcsolatte-
remtés szempontjából egyaránt nagyon eredmé-
nyes volt, külön kiemelve, hogy rektor úr a sze-
mélyes megjelenésével és a mindvégig érdeklődő 
magatartásával nemcsak a hallgatókat, a kísérő 
oktatókat és a vendéglátó üzemi szakembereket, 
hanem magát a kohászatot is megtisztelte. Jól-
esett.

Harcsik Béla, Műszaki Anyagtudományi Kar 
Metallurgiai Intézet

Fotó: Metallurgiai Intézet
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A konferencia mindenkori célja az, hogy a Mis-
kolci Egyetem akkreditált tudomány területein 
tevékenykedő hazai és külföldi kutatóknak, szak-
embereknek és köztük nagy számban a PhD hall-
gatóknak is elérhető lehetőséget biztosítson kuta-
tási eredményeik bemutatására, az eredmények 
megvitatására, új szakmai és emberi kapcsolatok 
kiépítésére. A konferencia külön célkitűzése a 
Miskolci Egyetemen teljesült TÁMOP projektek 
kapcsán létrejött és működő tudományos műhe-
lyekben elért kutatási eredmények ismertetése, 
széleskörű bemutatása és terjesztése.

A Nemzetközi Tudományos Konferencia 2016. 
április 21-én plenáris programmal kezdődött, me-
lyet Prof. Dr. Torma András, egyetemünk rektora 
nyitott meg. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy 
egyetemünkön mintegy 10 ezer magyar és egyre 
nagyobb számú külföldi hallgató hallgat különbö-
ző stúdiumokat, hozzávetőleg 600 oktató vesz 
részt az oktatásban, és körülbelül 500 nem oktató 
dolgozó segíti a képzést. A konferencia jelentősé-
gét hangsúlyozza – tette hozzá –, hogy az elmúlt 
29 év alatt 7800 előadás hangzott el, az előadók 
több mint 40 000 oldalban fogalmazták meg tudo-
mányos eredményeiket, és több mint 15 ország-
ból érkeztek a Miskolci Egyetemre.

Prof. Dr. Kékesi Tamás, tudományos és nemzet-
közi rektorhelyettes hozzátette, a konferencia 
elnevezése idén kiegészült a „Multiscience” jelző-
vel, ami arra utal, hogy a Computer Aided Design 
továbbra is fontos részét képezi a tartalomnak, de 
nem kizárólagosan, ezúttal minden tudományte-
rület részt vett és lehetőséget kapott a bemutatko-
zásra, illeszkedve a Miskolci egyetem akkreditált 
oktatási és kutatási irányaihoz.

A délelőtt folyamán Stanislav Kmet, a Kassai 
Műszaki Egyetem rektora; Dr. Mátyus Péter, a 
budapesti Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Kara Szerves Vegytani Intézetének 
igazgatója; valamint Dr. Viskolcz Béla, a Miskol-
ci Egyetem Kémia Intézetének igazgatója tartott 
széles érdeklődésre számot tartó előadást. Az 
idei plenáris témák a különleges mechanikai szer-
kezetekről, a bionikáról és a molekuláris szintű 
öregedési jelenségekről szóltak. A konferencia ezt 
követően a következő szimpóziumokban folytat-
ta munkáját: Fenntartható Természeti Erőforrás 
Gazdálkodás Szimpózium; Alkalmazott Anyagtu-
domány és Nanotechnológia Szimpózium; Me-
chatronika és Logisztika Szimpózium; Innovációs 

A Miskolci Egyetem 2016. április 21–22. között, immár 30. alkalommal rendezte meg ha-
gyományos nemzetközi multidiszciplináris konferenciáját MultiScience - XXX. microCAD 
elnevezéssel. Az esemény minden évben jelentős külföldi és hazai érdeklődést kelt, és jó 
lehetőséget ad a miskolci kutatások legfrissebb eredményeinek bemutatására is.

Fotó: Kiss Viktor

MULTISCIENCE - XXX. MICROCAD 
NEMZETKÖZI MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS 
KONFERENCIA A MISKOLCI EGYETEMEN
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Gépészeti Tervezés és Technológiák Szimpózi-
um; Állam- és Jogtudományi Szimpózium; Az In-
novatív Termelés–Szolgáltatás és Intézményi Mű-
ködés Kihívásai az Információs Társadalomban 
Szimpózium; Bölcsészet- és Társadalomtudomá-
nyi Szimpózium; Egészség- és Orvostudományi 
Szimpózium.
A szekciókban elhangzó 174 előadásból 48 előa-
dást külföldi előadó, 29 előadást magyarországi 
intézményekből, valamint 97 előadást a Miskol-
ci Egyetemről jelentkezett előadó tartott meg. 
A képviselt országok – Magyarország mellett 
– a következők voltak: Ausztria, Görögország, 

Horvátország, Nagy-Britannia, Lengyelország, 
Málta, Németország, Románia, Szlovákia, Ukrajna. 
A találkozó kulturális és kísérő rendezvényei közé 
tartozik az egyetem díszaulájában a Díszvacsora, 
ahol a külföldi résztvevők találkozhattak az egye-
tem és a karok vezetésével, valamint a szekciók 
elnökeivel és titkáraival. Ugyanitt nyílt lehetőség 
a szakmai együttműködést segítő személyes kap-
csolatok építésére kötetlenebb formában is. Az 
eseményt a Műszaki Anyagtudományi Kar „Happy 
Metal” zenekarának tematikus műsora is színesí-
tette.  
 Tóth Orsi

Fotó: Kiss Viktor

www.plazmadonor.hu

Legyél Te is  

3525 Miskolc, 
Széchenyi utca 35.

Telefon: 06 46 320 958
E-mail: miskolc@cslplasma.com

Donációid alkalmanként 3 000 Ft költségtérítéssel honoráljuk.
A plazmaadással életeket menthetsz!
Hívj minket vagy írj nekünk, és visszahívunk  

Várunk Miskolc belvárosában található plazmaközpontunkban, 
ahol teljes kényelemben, fájdalommentesen, egy óra alatt 
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Összesen hat képzőhely mutatkozott be az április 
15-i, pénteki előadássorozaton, melyet a Magyar 
Tudományos Akadémia miskolci székházában, 
a városháztéri MAB székházban tartottak meg. 
Dr. Szabó-Tóth Kinga intézetvezető megnyitó 
beszéde után került sor a képzőhelyek részletes 
bemutatkozására. Egyetemünk bemutatása után, 
a Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a 
Károli Gáspár Református Egyetem, a Szegedi 
Tudomány Egyetem, valamint a Pécsi Tudomány 
Egyetem hallgatóinak bemutatkozó előadását te-
kinthették meg a résztvevők. Ebéd után, játékos 
város szociológiai vetélkedőben vettek részt a 
jelenlévők, melynek célja Miskolc nevezetessége-
inek bemutatása volt. Mindkét nap, pénteken és 

szombaton is számos ismerkedésre, barátkozás-
ra alkalmas programmal készültek a szervezők, 
de mindemellett lehetőségük nyílt a hallgatóknak 
szakmai kérdésekről is konzultálni a szombat dé-
lelőtti előadássorozatok keretein belül. Szombat 
este a hallgatók egy igazi retro bulin engedhették 
ki a fáradt gőzt, és ismerkedhettek meg egymás-
sal még jobban. A két napig tartó találkozó hangu-
lata végig kötetlen, barátságos hangulatban telt. 
Jövőre minden bizonnyal a budapesti Corvinus 
Egyetem lesz a rendezvény házigazdája. 
 Kerekes Betti

A rendezvényen a Nagykövetség oktatási ügyekért fele-
lős munkatársán kívül megjelentek a résztvevő felsőok-
tatási intézmények kínai és magyar igazgatói, a felké-
szítő nyelvtanárok és természetesen a versenyzők. 
Egyetemünket Lovácsi Nóra (BTK, ÁJK) képviselte, 
aki kiváló teljesítménnyel harmadik helyezést ért el. A 
rendezvényt egyetemünk tanulmányi rektorhelyettese, 
Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna nyitotta meg. A verseny 
végeztével a Szenátus üléstermében a Kínai Népköz-
társaság nagykövete nevében Wu úr adott nagysza-
bású állófogadást a mintegy 80 főnyi vendégseregnek.

SZOCIOLÓGUS HALLGATÓK TALÁLKOZTAK

Hatodik alkalommal rendezték meg a Szociológus Hallgatók Országos Találkozóját, és 
idén egyetemünk adott otthont a rendezvénynek, a szervezésben pedig Bölcsészettu-
dományi Kar Szociológia Intézetének oktatói és hallgatói egyaránt részt vettek.

III. HELYEZÉST ÉRT EL EGYETEMÜNK HALLGATÓJA A 
NÁLUNK RENDEZETT KÍNAI NYELVI VERSENYEN
A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a 
Kínai Népköztársaság Nagykövetségének felkérésére 2016. május 6-án megrendezhette 
a „Chinese Bridge” országos kínai nyelvi verseny egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
szervezett magyarországi fordulóját.

Fotó: Konfuciusz Intézet

Fotó: Szociológiai Intézet
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Aki a MEN alatt találkozott a CSL Plasma kép-
viseletében rövid kvízjátékra invitáló csinos hos-
tess hölgyekkel, annak nem újdonság, hogy fé-
nyes nappal Miskolcon, akár két vizsga között is 
menthet életeket. 
Vérünk több mint felét a plazma, ez a sárgás, 
áttetsző folyadék teszi ki, amely többek között 
értékes fehérjéket is tartalmaz. Ezek sok létfon-
tosságú gyógyszer alapját képezik, és nem ál-
líthatók elő szintetikus úton. Ezért van szükség 
plazmadonorokra. 
Nézzük a legfontosabb tudnivalókat a plazmaa-
dással kapcsolatban!
Ki adhat vérplazmát? 

Mindenki, aki... 

- egészséges, 
- 18 és 59 év közötti, 
- testtömege legalább 50 kg, 
- a vérében természetesen jelen lévő fehérjék 
mennyisége elér egy bizonyos minimális  szintet,   
- az elmúlt 6 hónapban nem csináltatott tetová-
lást, piercinget vagy füllyukasztást,
- érvényes személyigazolvánnyal és lakcímkár-
tyával rendelkezik,
- és a plazmaközpontban végzett orvosi vizsgála-
tának eredménye kielégítő. 

Nem lehet plazmát adni terhesség alatt, és a szü-
lés utáni időszakban. De bizonyos oltások után 
és némely gyógyszerek szedésekor is átmeneti-
leg fel kell függeszteni a plazmaadást. 

Hogyan történik a plazmaadás?
 
A plazmaközpontban tett első látogatáskor még 
nem történik plazmaadás. Bejelentkezés után
egy kérdőívet töltenek ki a donorjelöltek eddigi 
betegségeikkel és utazásaikkal kapcsolatban, és 
egy orvossal is elbeszélgetnek a megfelelő felké-
szülésről.  Ha minden feltétel teljesül, körülbelül 
5 nap múlva kereshetik fel ismét a plazmaköz-
pontot. 
Ekkor még néhány rutin orvosi vizsgálat követke-
zik, és ha minden OK, kezdődhet a plazmaadás, 
mely körülbelül 45 percig tartó, fájdalommentes 
folyamat. Ahogy a véradásnál is, a vérplazmát 
a karon lévő vénából veszik le. A legnagyobb 
különbség a kettő között, hogy közvetlenül a le-
vételkor a vérplazmát elkülönítik a vér többi al-
kotóelemétől, melyeket – új szúrás nélkül - ismét 
visszavezetnek a testbe. Ezzel védik a szerveze-
tet – ezért lehet sokkal gyakrabban plazmát adni, 
mint vért, évente összesen 33 alkalommal.

A CSL Plasma miskolci plazmaközpontjában a 
Széchenyi utcában minden hétköznap 8.00 és 
15.00 óra között lehet donációra jelentkezni.

ÉLETMENTÉS KÉT VIZSGA KÖZÖTT
Vérplazma adományaikkal most már a miskolciak is hozzájárulhatnak olyan gyógyszerek elő-
állításához, amelyek életmentő segítséget nyújtanak a vérzékeny, immunhiányos betegeknek, 
de a baleseti, vagy égési sérülteknek is. A CSL Plasma belvárosi plazmaferezis központ-
jában az életmentők fájdalommentes, teljes kényelemben töltött egyórás donáció során 
segíthetnek beteg embertársaikon. 

Fotó: CSL Plasma
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A diákmunka fogalma: diákok által végzett te-
vékenység, mely a közhiedelemmel ellentét-
ben nem idénymunka, tehát nem csak nyári 
munka, hanem az egész év folyamán végez-
hető, más munkával egyenértékű minőséget 
rejtő fogalom – írja a népszerű internetes szó-
tár.
Először is fontos mérlegelni, hogy aktív vagy 
passzív dolgozóként szeretnél közreműködni. 
Van, aki el sem tudja képzelni, hogy egy iro-
dában üljön reggeltől délutánig a verőfényes 
nyári napokon, míg akad, aki a 40 fokos káni-

kulát csak és kizárólag egy légkondis irodában 
hajlandó elviselni. Mindkét csoporthoz tartozó-
aknak találtunk megoldást idén nyárra!

A bent ülősöknek  
1.  Adatrögzítés: Adatok felvétele, anyagok át-

vétele, iratok kiállítása, és hasonló irodában 
végezhető munkák tartoznak ide.  Ennél a 
munkánál, fontos a számítógép ismeret és 
az irodai eszközök kezelésében való jár-
tasság. A különböző munkaközvetítőknél 
számos ehhez a típúshoz tartozó lehetőség 
közül válogathatsz.

2.   Fordítás, tolmácsolás: Ezt a fajta munkát 
akár otthonról, a kedvenc fotelodból is vé-
gezheted. Nyilván függ a munkaköri fel-
adatodtól, hogy otthoni munka-e vagy sem, 
de bárhogy is írják elő, ez sem kifejezetten 
egy fi zikailag mozgalmas munka. Viszont 
tökéletes tapasztalatszerzés és gyakorlás 
szempontjából, hiszen ezzel folyamatosan 
gyakorolod az adott nyelvet, ami – lássuk 
be – nem hátrány.

3.   Telefonos ügyfélszolgálatos munkák: A 
Cal centeres munkák voltak a tavalyi nyár 
sláger melói. Mivel egy kényelmes irodá-
ban ülve, csupán a beérkező hívásokat 
kell fogadnod, és feladataidnak megfelelő-
en reagálnod rájuk. Persze azért ennek is 
megvan az árnyoldala, hiszen jócskán kell 
hozzá türelem és kitartás, ám a passzívabb 
munkák kedvelői számára kifejezetten jó 
választás lehet.

4.   Különböző gyakornoki állások: Ezt akár tel-
jesen külön lapon is említhetnénk, hiszen 
sok mindentől függ, hogy milyen körülmé-
nyek között, hogyan folyik a munkavégzés. 
Természetesen a legfontosabb tényező, 
hogy mi a tanult szakmád, melyben neki 

A nyár és a diákmunka
Ha nyár, akkor barátok, bulik fesztiválok. És persze diákmunka. A tapasztalatszerzés és unalom-
űzés mellett talán a legfontosabb motiváció az anyagi juttatás, melyet egy-egy nyári melóért 
kaphatunk. De melyek azok az álláslehetőségek, amelyek közül szemezgethetünk magunknak 
az idei nyárra? 

Fotó: internet
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kezdhetsz munkát keresni. Ezen felül azon-
ban az is számít, hogy melyik helyre sikerül 
bekerülnöd. Az biztos, hogy a későbbiek-
ben rengeteg tapasztalattal felvértezve 
lépsz ki egy nyári gyakornoki állásból, hi-
szen főfeladatod a dolgok megfi gyelése, 
tanulmányozása ebben a munkakörben.

Az aktívabb típusoknak
1.   Hostess tevékenységek: Főleg a lányok 

körében elterjed és közkedvelt munka, de 
azért beszélhetünk hostokról, azaz fi úk-
ról is ugyanezen munka vonatkozásában. 
Több féle feladattal hirdetnek meg hostess 
munkákat, de leginkább a promóciózás, va-
lamilyen termék bemutatása, reklámozása 
a cél. 

2.   Kiadványok terjesztése, újságosztás: Ez 
is rendkívül népszerű nyári munka, hiszen 
általában kora reggel kell végezni, aminek 
előnye, hogy tied lehet az egész nap, miu-
tán kihordtad az adott újságot, szórólapot. 
Biciklivel, gyalog, sőt, adott helyen, akár 
kocsival is hordozhatod a kiosztandó dol-
gokat, így aztán tényleg tiéd lehet a nap 
hátralévő része.

3.   Vízparti, víz közeli munkalehetőségek: 
Strandon, tónál, mi több, akár a Balatonnál 
is dolgozhatsz ezzel nem csak hasznos 
munkatapasztalatot, hanem felejthetetlen 
élményeket is szerezve, hiszen mindenki 
számára adott a lehetőség, egy izgalmas 
vízparti munkára. Gondolhatunk itt jégkrém 
árulásra, különböző pultos munkákra, vagy 

a sokféle bazárakban tevékenykedő eladói 
munkakörre.

4.   Betanított munkák: Ez egy elég tágfogalom, 
és általában elég monoton is, de aki szereti 
a megszokottságot, annak megfelelő nyári 
munka lehet ez is. Ide sorolhatóak például 
a pénztárosi munkák, vagy a csomagolá-
sos tevékenységek különböző gyárakban. 
Nem olyan izgalmas, viszont teljesen kiszá-
mítható, nem igényel nagy spontaneitást.

5.   Kérdőívezés: Általában a kezedbe nyomnak 
egy tucat kérdésekkel teli lapot, és útnak in-
dítanak a nagyvilágnak. De azért mégsem 
annyira vészes ez, mint elsőre gondolnánk. 
Akik szeretnek mozogni, sétálni és nem 
egy helyben állni, akik jó kommunikációs 
készséggel bírnak, és szeretnek beszélge-
tést kezdeményezni, azoknak nagyon is jó 
munkalehetőség lehet a kérdőívezés.

Jó Tudni: Érdemes lehet már akár most csat-
lakozni egy adott Iskolaszövetkezethez, vagy 
más diákmunka közvetítő céghez, hogy nyárra 
tutira találj valami számodra szimpatikus állást. 
Egyetemünk Iskola szövetkezete is tárt karok-
kal várja az érdeklődőket, melynek székhelyét 
az A/1-es épület 27-es ajtaja alatt találod meg, 
de akár online is felveheted a kapcsolatot a 
szövetkezettel, a következő e-mail címen: 
info@diakallas.hu. Lájkolni pedig mint mindig, 
most is ér, a Facebookon, ME Iskolaszövetke-
zet néven találhatod meg őket.
 Kerekes Betti
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In the last few years there have been many 
great celebrations in and around the Buck-
ingham Palace. In 2012 the Diamond Jubilee 
of Queen Elizabeth II was celebrated across 
the Commonwealth of Nations. The 60th an-
niversary of the accession of Queen Elizabeth 
was a great milestone for the UK, because 
the Queen was among the longest reigning 
monarchs then and everyone started to speak 
about the chance of exceeding the 63 and a 
half year long reign of Queen Victoria. And 
the rumour came true in 2015 when Queen 
Elizabeth actually exceeded the length of the 
reign of her great-great grandmother, Queen 
Victoria. Since the death of Queen Victoria, 
the phrase Victorian era started to mean the 
19th century, the time before the tragedies of 
the 20th century and the decades of strict be-
haviour rules. But the question still remains: 
what we will say about the second Elizabe-
than era? 
Only one year before the Diamond Jubilee 
Prince William, second in line to succeed his 
grandmother, married Catherine “Kate” Eliza-
beth Middleton at Westminster Abbey. Since 
then every day new photographs and articles 
are published about the couple and their two 
children: Prince George and Princess Char-
lotte.
And now in 2016 the whole spring and sum-
mer is about the Queen’s birthday. On April 
21, the Queen’s real birthday, she unveiled a 
plaque which marks the start of the Queen’s 
Walkway. The almost four-mile long walkway, 
which symbolizes the Queen’s more than 
63 years on the throne, connects 63 points 
of interest in Windsor. The walkabout of the 

Queen emphasizes her commitment to serve 
the United Kingdom. In the evening, Her Maj-
esty took part in a beacon lighting ceremony, 
she lit the principal beacon and 1000 more 
beacons were lit all over the United Kingdom 
celebrating the Queen.  Of course, gun sa-
lutes could not be missed on such a special 
day, and the President of the US, Barack 
Obama also attended a lunch with the Queen.
The Queen’s second birthday celebration 
will be held from 12 May till 15 May when 
many artists will celebrate the Queen, Kylie 
Minogue, Andrea Bocelli, Katherine Jenkins 
and Jess Glynne will all perform at the cele-
bration among many others, and like the Di-
amond Jubilee, this event will be also broad-
casted on TV.
On 10 June the service of thanksgiving at St 
Paul’s Cathedral will mark the Queen’s offi cial 
birthday. Yes, you read it well, Queen Eliza-
beth has two birthdays: her actual birthday 
and her offi cial birthday. Since 1748 Troop-
ing the Colour marks the offi cial birthday of 
the sovereign, but the tradition is even older, 

The Queen’s Birthday
Celebrating the 90th birthday of 
Queen Elizabeth II
Queen Elizabeth II’s 90th birthday is being celebrated in the spring and summer of 2016 with 
not only one but three birthday parties. The Queen who was born on 21 April 1926 was pro-
claimed queen when she was only 25 years old after his father King George VI died in 1952. 
Since then Queen Elizabeth became the longest reigning monarch of the United Kingdom.

Fotó: internet
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it dates back to the 17th century. Edward VII 
decided that the date of Trooping the Col-
our and the date of the sovereign’s offi cial 
birthday should be in June because of the 
British weather. Trooping the Colour, the of-
fi cial parade of the Queen’s offi cial birthday 
will be held on 11 June. Trooping the Colour 
is a spectacular ceremony of the British and 
Commonwealth armies. After the ceremony, 
the Royal family appears on the balcony of 
the Buckingham Palace giving a chance for 
the eager photographers to take a photo of 
the whole family together, and of course it is 
also a great time for tourists and Britons to 
see the Queen and her family.
On 12 June the Mall outside Buckingham Pal-
ace will be the site of a huge street party: Pa-
tron’s Lunch street party. A great picnic, street 
performances and circus acts will entertain 
the 10,000 guests. The event will celebrate 
the Queen as a patron, because she helps 
hundreds of charities and organizations. 
Moreover, most tickets are only available for 
these organizations, but of course there are 
some public tickets for sale if someone would 
like to have a closer look at the Queen who 
will also take part in the event. 
The Queen’s birthday will be celebrated with 
great parties and most celebrations will in-
clude remembrance for the last half a cen-
tury when Queen Elizabeth II’s name was 
inseparable from the United Kingdom. There 
is some debate about the relevance of kings 
and queens in the 21st century and abolishing 
the monarchy in the United Kingdom, but a 

few years ago a ComRes survey for Sunday 
Telegraph found that 66% of the people polled 
in favour of the monarchy and only 17% 
would like Britain to become a republic. This 
data is also confi rmed by the great amount 
of articles about the Royal family even in the 
European or Hungarian press: with only a few 
minutes spent on the web, we can read about 
the favourite dresses of Catherine, Duchess 
of Cambridge, the interesting travels of the 
Royal family or the most important stages of 
the life of Queen Elizabeth.
 Anett Schäffer

Fotó: internet
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Diákok mérettethetik meg alkalmazásaikat az 1app 
mobilalkalmazás-fejlesztő versenyen. Az ország 
összes felsőoktatási intézményéből és középiskolá-
jából várják az alkalmazásokat, nevezéseket a BME 
Mobil Innovációs Központ által szervezett okostele-
fonalkalmazás- fejlesztő versenyre. Negyedik alka-
lommal hirdet mobilalkalmazás-fejlesztő versenyt a 
BME Mobil Innovációs Központ. A versenyre közép-
iskolás és felsőoktatásban tanuló fi atalok jelentke-
zését várják, akik ötletes, jól működő alkalmazást 
fejlesztenek valamelyik elterjedt mobil platformra 
(Android, iOS, Windows Phone).
Az 1app versenysorozat versenyei nem hagyomá-
nyos értelemben vett programozói versenyek, ahol 
a versenyzők egy teremben, a számítógépek előtt 
ülve oldanak meg programozási feladatot: ezeken 
a versenyeken az otthon, előre elkészített alkalma-
zások, és rajtuk keresztül készítőik, fejlesztőik ver-
sengenek.

A pályázat határideje: 2016. augusztus 27
További információ:
http://palyazatok.org/1app-mobilalkalmazas-fej-
leszto-verseny/

A Német Felsőoktatási Csereprogram (DAAD) pá-
lyázati felhívása diplomások számára ösztöndíj 
elnyerésére, németországi mester- és egyéb gra-
duális képzés támogatására. Az ösztöndíj bármely 

1APP MOBILALKALMAZÁS-
FEJLESZTŐ VERSENY

Pályázat graduális ösztöndíjak 
elnyerésére Németországba bár-
mely tudományterület képviselőinek 
2017/2018

A pályázat keretében BA diplomával rendelkező 22-
35 évesek Japánban töltött posztgraduális képzés 
havi 143.000 yenes támogatására, a kiutazás támo-
gatására és az egyetemi tandíj teljes körű fedezeté-
re pályázhatnak.  Az ösztöndíjasok az első 6 hónap 
alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, 
majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szin-
tű szakirányú képzéséhez.  A képzés időtartama 
rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki 
magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése 
céljából meghatározott idejű képzésre felvételt nyer, 
és ha az előírt vizsga követelményeknek megfelel, a 
képzés időtartama meghosszabbítható.

A pályázat határideje: 2016. június 17. 
További információ:
http://palyazatmenedzser.hu/2016/04/22/a-jap-
an-kormany-kutatoi-osztondija-2017/

 Stratégiai és Fejlesztési 
 Rektorhelyettesi Titkárság
 
 Kiss Csaba József

A JAPÁN KORMÁNY KUTATÓ 

ÖSZTÖNDÍJA 2017

tudományterületen végzett magyar hallgatók szá-
mára azt a lehetőséget kínálja, hogy német felsőok-
tatási intézményben mester- vagy egyéb graduális 
képzésen vegyenek részt a német végzettség meg-
szerzése céljából. A DAAD graduális tanulmányi 
ösztöndíjra azok a kiváló végzős hallgatók, illetve 
diplomások pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezde-
tekor már az első végzettséggel rendelkeznek, és a 
kiválasztott németországi Master vagy másoddiplo-
ma képzésen jelentkezésre jogosultak. Az ösztöndíj 
10-24 hónapos képzést támogat Németországban.

A pályázat határideje: 2016. november 15.
További információ: 
http://palyazatmenedzser.hu/2016/04/15/palya-
zat-gradualis-osztondijak-elnyeresere-nemet-
orszagba-barmely-tudomanyterulet-kepviseloi-
nek-20162017/
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1. Elő azokkal a kockás ingekkel!
Szinte minden lány fi ókjában ott lapul a klasszi-
kus kockás ing, amelyet idén is bevethetünk egy-
egy fesztivál alkalmadtán. Csak csapd lazán a 
derekadra, így szinte minden összeállítás divatos 
kiegészítőjeként hordatod, és ha este hűvösebb-
re fordulna az idő fel is veheted, nehogy másnap 
náthától gyötrődve ébredj.
2. Flower power és miegymás 
A virágos hajpántok már tavaly is nagy teret hódí-
tottak, és ez idén sem lesz másképp. Ha a spor-
tosabb vonalat erősíted, akkor hajpánt gyanánt 
viselj egyszerű kendőket, amiket tetszés szerint 
variálhatsz, a homlokodon, vagy egészen fent a 
fejed közepén viselve, esetleg belefonva a cop-
fodba. Ezen kívül idén újra hódítanak a különbö-
ző mérető és fazonú kalapok is, amit stílusodhoz 
illőn kiválaszthatsz.
3. Ragyogásra fel!
Figyelem, fi gyelem; A csillámtetkók idén is hódí-
tanak! Bátran vigyél fel magadra valami közeli 
drogériából beszerezhető instant tetoválást, és 
kísérletezz a mintákkal! Az idei év nagy slágeré-
nek ígérkezik a szem köré felvitt „glitter könny", 
amivel szintén többféle módon kísérletezgethetsz 
majd, a színek, minták, formák tekintetében.
4. „Kamera be a szemcsid vedd fel.."
A Volt Fesztivál tavalyi himnuszában a Wellhello-s 
srácok is megmondták a tutit; egy napszemcsi 

már pediglen elengedhetetlen 
az igazi fesztivál feeling elérése 
érdekében! És nem mellesleg a 
napsütés miatt is… Idén is bőven 
válogathatsz, az előző években 
befutott cica és retro fazonok, 
vagy éppen, a színes lencsés, pi-
lóta szemüvegek között.
5. Miss Pocahontas
„A rojtok minden mennyiségben" 
elv idén nyáron tör csak igazán 
utat magának. Lehet a táskádon, 
a szoknyádon, de akár még a ci-
pődön is rojt, ebből szinte nincs 
olyan, hogy túl sok! Bátran búj hát 
egy igazi indián lány bőrébe idén 

nyáron, hidd el, a hatás nem fog elmaradni.
+1. Egyszerű, de nagyszerű
Egy csini hátizsák nem csak, hogy kényelmes 
lehet, hiszen minden cuccod elfér benne és nem 
kell állandóan fi gyelni, hogy el ne hagyd, de még 
csini is, hiszen a hozzád leginkább passzoló da-
rabbal nagyon ügyesen feldobhatod  összeállítá-
sod.
Az előző öt stílus tippekkel variálva, biztos le-
hetsz benne, hogy nem csak az élmény, hanem 
az outfi t-ted is felejthetetlen lesz ezen a nyáron.

VIGYÁZZ! KÉSZ! FESZTIVÁLSZEZON! 
Idén is számos jobbnál jobb fesztivál közül válogathatunk, hogy az évközben összegyűlt 
stresszt kellőképp levezethessük a forró nyári éjszakákon. Lányok fi gyelem! Sokunk kedvenc 
időszaka már vészesen közeleg, így összeszedtünk pár 2016-ban is hódító, tuti tippet, a 
megfelelő fesztivál outfi t kialakítása érdekében. 

Fotó: Kiss Viktor
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Az alaptábor
A sátor mindennek az alfá-
ja és omegája: ott próbálsz 
aludni, a haverjaiddal ez az 
egyetlen közös pont, a cuc-
caitok díszes lerakata, mely 
kifejezi a csoportidentitást, 
valamint alkalmi randizóna 
is. Az elhelyezés kérdésé-
ben ne sajnálj se időt, se 
fáradságot, még akkor se, 
ha esetleg lemaradsz Guet-
ta intrójáról. 
Első szabály: árnyék. A 
napon véged, a sátorban 
beinhalált vodkagőz már az 
ereidben felforr és elvesztél 
egy egész napra. 
Második szabály: a sátor előtt hagyjál magad-
nak némi helyet egy minitisztás kialakítására, 
ahol ehetsz, fetrenghetsz, és igény szerint 
felállíthatod a házi oltárt.
Na, és a harmadik: legyen hajnal négykor is 
megtalálható az alvóhely. Hogy képes legyél 
belőni a sátrad pontos koordinátáit, érdemes 
kifeszíteni egy damilt a nagyszínpad első 
sora és a sátrad szélső jobb oldali cölöpje 
közé. Esetleg gyrosmorzsákkal is próbálkoz-
hatsz, de talán elég, ha valami feltűnő hely 
mellé pozícionálod a tábort. Illetve alapsza-
bály, hogy az egyetlen józanságra hajlamos 
barátod számát a híváslistán az 1-es helyre 
mented el, hogy meglegyen a fi x pont.

Energia
Enni muszáj egy fesztiválon is, erre az éles 
megfi gyelésre pedig egyszerű asszociáció a 
pénz beosztásának alapstratégiája. Mert attól 
függetlenül, hogy „a bőség kosarából minden-
ki egyaránt vehet”, ettől még a Sziget Kft. is 

szereti a profi tot. Te itt célcsoport vagy, min-
denki téged akar levenni, ezért bátran hasz-
náld ki az összes promóciós, ingyenes kütyüt 
– ezeknek a cserepiaci értéke hajnalra felfelé 
konvergál. 
Fontos, hogy legalább az 50-50% kaja-pia 
arányt próbáld betartani, mert különben elő-
jön a fesztiválos ősdilemma, a „képtelen va-
gyok többet inni” jelenség. Erre megoldás 
lehet az árnyékban való kétórás ejtőzés, 1,5 
liter vízzel. Ha pedig ez sem gyógyít, akkor 
irány a jazzsátor, és a beletörődés, hogy ki-
vettél egy nap szabadságot.

A többiek
Tény, hogy egy fesztiválon mindenki a másik 
szájából iszik, kivéve ugye, Téged, mert te se 
száj- és körömfájást, se Ginát vagy más, az 
italodba csempészett drogot nem szeretnél 
bevinni a szervezetedbe. A szemfüles feszti-
válozó egyben a győztes fesztiválozó is, ezért 
vigyázz a poharadra, és alkalomadtán moss 
kezet is.

Fesztivál 1x1, avagy hogyan úszd meg 
ép bőrrel a fesztiválszezont
Fesztivál nélkül egy nyarat sem bírnánk ki, a telet is csak szűkölve, éppen hogy. Ott mind-
en megtörténhet, ami egy arcátlanul szűkös helyre összeterelt hormontúltengéses, sörmániás 
bandával előfordulhat. Egy jó stratégiával elébe mehetünk a bajnak. 

Fotó: internet
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Fotó: internet

Harcostársak
Haverból soha nem elég – ez fesztiváltörvény. 
Csak az a probléma, ha rengeteg van belőlük, 
de te speciel egyet sem találsz. Legyen egy 
pont, ahol mindig lesz valaki, aki megnyugtat, 
és elmegy veled a Partiarénába – erre való a 
törzshely. Lehet ez az Ászok-sátor, a fényes 
stand, de inkább a gyrosos, mint a bungee 
jumping torony. Ez a közös kis tisztás a köd-
ben arra is jó, ha egy alkalmi havert akarnál 
lerázni, ilyenkor elég felkiáltani, hogy „jaj, a 
haverok már várnak”, és máris van irányod, 
van célpontod, nem fogsz összevissza kóvá-
lyogni. És jó eséllyel valamelyik haver tényleg 
ott szürcsöli majd a szódáját.

Romantika
A szabadabb közeledés benne van a leve-
gőben, kétségtelen, tipikus fesztiváljelenség 
az alkalmi kaland. A lényeg, hogy két fény 
után számolj el legalább tízig, még mielőtt 
bárkivel csókcsatába bonyolódsz, ennyi idő 
kell ugyanis, hogy visszanyerd a látásod. Ha 
ezután is tetszik, táncoljatok, vigadjatok, ami 
jólesik, de itt is fő a biztonság. Csak nehogy 
másnap még a nagyszínpad közelébe se 
mehess, ha nem akarsz vele véletlenül ösz-
szefutni.

Komolyra fordítva
Egy fesztiválon állandó a rendőri jelenlét, így, 
ha bármi atrocitás ér téged vagy a barátaidat, 
ne habozz jelenteni. A biztonsági szolgálat 
egyenes kapcsolatban áll a helyi őrssel, így 
ők is tudnak segíteni. 
Ha ellopták az irataidat, értéktárgyaidat, ezt is 
jelenteni kell a szervezőirodában és a rendőr-

ségen egyaránt. Ha külföldön történik mind-
ez, a konzulátus tud segíteni új okmányok 
intézésében.
Ha valaki rosszul lesz, legyen az alkohol-
mérgezés vagy drogtúladagolás, azonnal 
forduljatok a fesztiválon állomásozó men-
tőosztaghoz, az elsősegélysátorban van a 
támaszpontjuk. Bármilyen elsősegély esetére 
nem árt, ha fel van írva valahová, például a 
telefonodba a TAJ számod.
Ha még nem vagy rosszul, de érzed, hogy túl-
lőttél a célon, valamelyik civil sátorban biztos 
megkínálnak egy kis vízzel, rajzolni-, néze-

getni-, olvasgatnivalóval.
Gyógyszertár vagy jól felszerelt 
egészségügyi sátor minden fesztivál 
területén van, nem szégyen betérni 
aszpirinért, naptejért, sebtapaszért. 
Ha bűncselekménybe keveredsz 
egy fesztiválon, tudd, hogy egy 
fesztivál is közterületnek minősül, 
így ugyanazok a szabályok vonat-
koznak rád, mint bárhol máshol. Ha 
külföldön fesztiválozol, nézz utána 
a helyi szabályoknak! Amiért itthon 
még nem büntetnek komolyan, más-
hol azzal csúnyán pórul járhatsz!



- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

----------

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

--------

30 Kultúra

MEGAZIN

2
016

. M
Á
JU

S
-JÚ

N
IU

S
IV. ÉV

FO
LYA

M
 4. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

2016. 06. 22. – 06. 25: 
Fishing On Orfű, Orfű
Egy fesztivál, ahol horgászni is lehet, azontúl 
több sportprogrammal, sör és gasztrotúrával 
is várják a bulizni vágyókat egy gyönyörű kör-
nyezetben.
2016. 06. 22. – 06. 26: 
Beach Fesztivál, Balatonfűzfő
A Balaton északi részén, a nyár első feszti-
váljának az egyike. A bulizás mellett itt lehe-
tőségetek nyílik kipróbálni több vízi sportot is.

2016. 06. 29. – 07. 02: 
Volt Fesztivál, Sopron 
Hazánk egyik legnagyobb könnyűzenei fesz-
tiválja, amelyet 1993 óta minden évben meg-
rendeznek. Zenei sokszínűség jellemzi, a 
koncerteken kívül azonban színházi előadá-
sok, fi lmvetítések, kiállítások, beszélgetések 
és sportprogramok is színesítik a fesztivált. 
2016. 07. 06. – 07. 10: 
Balaton Sound, Zamárdi
Hazán másik egyik legnagyobb fesztiválja 
rengeteg nemzetközi fellépővel. 2013 elején 
elnyerte a rangos European Festivals Award 
kitüntetést a legjobb közepes méretű fesztivál 
kategóriában. Tipp: gumicsizmát vigyetek! :)
2016. 07. 12. – 07. 17: 
EFOTT, Velence
Vagyis az Egyetemisták és Főiskolások Or-
szágos Turisztikai Találkozója.  Magyaror-
szág egyik tradicionális fesztiváljának számít, 
hiszen 1976-ban jött létre. A rendszerváltás 
előtt az ideológiák köré épült a fesztivál, ám 
mára már csak a könnyűzene uralja. Mindig 
más helyszínen rendezik meg, így az egye-
temisták megismerhetik hazánk számos tele-
pülését. 

FESZTIVÁLNAPTÁR 
Bizonyára mindenkinek nagy felüdülés, hogy itt a nyár. Ebben a cikkben megmutatjuk nektek 
hol, mikor és melyik fesztiválon tudjátok kiadni magatokból a vizsgaidőszak okozta feszült-
ségeket, vagy csak élvezni a szabadságot. Akik nem jártasak a fesztiválokban, de szívesen 
kipróbálnák, ebben a cikkben ők is megtalálhatják a kedvükre valót. 

Fotó: internet
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2016. 07. 13. – 07. 16: 
VeszprémFest, Veszprém
2004 óta kerül megrendezésre a kulturális 
rendezvénysorozat, melynek központjában a 
világzene, a komolyzene, az opera, a jazz és 
a popzene áll. 
2016. 07. 14. – 07. 16: 
Bánkitó Fesztivál, Bánk
Kulturális és civil szervezeteknek nyújt meg-
jelenési lehetőséget.  Igyekeznek a szerve-
zetek által képviselt értékeket közvetettebb 
és interaktív formában bemutatni. Kiváló 
lehetőség a kapcsolatteremtésre, jövőbeli 
együttműködések kialakítására, a tópartra 
kitelepülő standoknál pedig 
a fesztiválozóknak lehető-
sége nyílik megismerkedni 
a szervezetek munkájával.  
2016. 07. 20. – 07. 23:
Veszprémi Utcazene
Fesztivál, Veszprém
Ez a fesztivál az utcaze-
nészek köré épül. A város 
több pontján kerül megren-
dezésre, ahol szakmai zsű-
ri és a közönség is értékel. 

2016. 07. 20. – 07. 24: 
Campus Fesztivál, 
Debrecen
A fesztivált a változa-
tosság és az aktualitás 
jellemzi, több külföldi és 
hazai előadó is fellép. 

2016. 07. 27 – 07. 30:
 East Fest, Mezőtúr
A folyamatosan fejlődő 
fesztivál magyar könny-
űzenei fellépőkkel vára 
a bulizni vágyókat gyö-
nyörű környezetben. 
2016. 08. 10 – 08. 17: 
Sziget Fesztivál, 
Budapest
Talán a legnagyobb és 

legszínesebb fesztivál hazánkban, számos 
külföldi és hazai előadóval. 2011-ben Euró-
pa huszonöt legnagyobb fesztiválja közül a 
Sziget lett az első a Yourope (európai fesz-
tiválszövetség) és a Virtual Festivals Europe 
által szervezett szavazáson a nagyfesztiválok 
versenyében. 
2016. 08. 24. – 08. 27: 
B My Lake , Zamárdi
Csupán csak 2013-tól rendezik a fesztivált, 
de azonnal a hazai underground elektronikus 
zene rajongók elsőszámú nyári célpontjává 
vált.
Én már tudom, hogy hol fesztiválozok idén, 
remélem Ti is!  
 Kovács Eszter



- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

- -
- -

- -
-

----------

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

--------

32 Kultúra

MEGAZIN

2
016

. M
Á
JU

S
-JÚ

N
IU

S
IV. ÉV

FO
LYA

M
 4. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

RANSOM RIGGS – VÁNDORSÓLYOM KISASSZONY 
KÜLÖNLEGES GYERMEKEI

Egy rejtélyes sziget. Egy elhagyott árvaház. Egy különös fényképekből álló gyűjtemény. Ez 
vár felfedezésre a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című felejthetetlen re-
gényben, amely a fantázia és a fotográfi a elegyéből kever izgalmas olvasmányt.

Nektek is mesélt már va-
lamelyik nagyszülőtök 
elképesztő történeteket a 
fi atalkoráról? Amikor há-
ború dúlt, és sok szörnyű 
és mégis izgalmas kalan-
dot élt át, rengeteg szen-
vedést látott, de emellett 
olyan dolgokat is, ame-
lyek hihetetlennek hang-
zanak? Ilyenkor legyin-
tünk, hogy a nagyszülők 
már csak ilyenek, szeretik 
egy kicsit kiszínezni meg-

fakult emlékeiket, de azért mi sem hiszünk el 
mindent. Na és mi van akkor, ha kiderül, hogy 
mindaz, amit mesének hittünk, szóról-szóra 
igaz? Itt kezdődnek Jacob kalandjai.
A cím megtévesztő, mert Vándorsólyom kis-
asszony közel sem kap olyan sok szerepet, 
ellenben Jacob, a szürke hétköznapok mo-
notonitásában ragadt kisfi ú lesz a főszerep-
lő. A regény egy része a II. világháborúban 
játszódik, és ez hozzájárul az illusztrációnak 
szolgáló – egyébként valódi, régiségvásá-
rokról összeszedett – képek hitelességéhez 
is. Igazából Ransom Riggst ez a nagy halom 
fotó ihlette meg, amelyek nem mindennapi 
helyzeteket örökítenek meg. Emellett fontos 
még a zsidóüldözés ábrázolása is, ami ösz-
szekapcsolódik a fantasy történettel, ez pe-
dig jobban megalapozza a valósághitet az 
olvasóban.
A történet kissé X-men-szerű, a különleges 
gyerekek mind nem mindennapi képessé-
gekkel rendelkeznek, ám a fő problémát 
mégsem az képezi, hogy mit szól hozzájuk 
a „normálisakból” álló társadalom. Persze ez 

is lényeges, de mivel Vándorsólyom kisasz-
szony árvaháza egy időhurokban van, ezért 
sokkal aktuálisabb kérdés az, hogy hogyan 
és meddig bírunk egyhangú, egyforma na-
pokat megélni. A másik oldalon pedig ott áll 
Jacob, aki menekülne a szürke hétköznap-
jaiból, csakhogy nem egy másik, idővel újra 
egysíkú hétköznappá váló közegbe.
Az ellenség táborát képezik az üresrémek, 
akik a fő probléma megtestesítői. Céljuk min-
denki felett átvenni az uralmat, és legyőzhe-
tetlenné fejlődni akár a bolygó elpusztításá-
val is. Az élet-halál küzdelem és menekülés 3 
köteten át folyik, amelyeken keresztül egyre 
szélesebb spektrumát ismerhetjük meg en-
nek a különlegesekkel 
teli világnak.
A harmadik kötet 
2016-ban fog megje-
lenni, az első részből 
pedig 2016. szeptem-
berében kerül a mo-
zikba a fi lmváltozat, 
amelyet az egyedi áb-
rázolásmódjáról híres 
Tim Burton rendező 
vitt vászonra. Az elő-
zetes megtekinthető a 
YouTube-on.

 Tóth Evelin

Fotó: internet
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A külső protézisek mellett szükséges meg-
említenünk a belső protéziseket, amelyek-
kel szembeni elvárás, hogy a beteg, sérült 
ízület feladatait a lehető legtökéletesebben 
ellássák, és olyan anyagokból kell készülni-
ük, amelyeket az immunrendszer nem ismer 
fel idegen anyagként. Ez esetben egy sokkal 
fi atalabb technológiáról beszélünk, hiszen az 
első kísérleti beültetéseket csupán az 1930-
as évek végén végezték el. A műanyagokat 
valamennyire ismerő emberek is ismerik a 
polietilént. Ennek egyik különleges változata, 
amelyből a protézisek is készülnek, az acé-
lokéval összemérhető szilárdságra képes. 
Golyóálló mellény, erős kötél, amelyet a ya-
chtokon vagy az extrém ejtőernyős sportok-
ban alkalmaznak, vagy akár vágásbiztos ru-
házat is készíthető belőle. Ebből az anyagból 
készült kötelek segítségével állították talpra 
nemrégiben a Concordiát is. Dr. Zsoldos 
Gabriellával, a Polimermérnöki Intézeti Tan-
szék adjunktusával, valamint hallgatójával, 
Pálfalusi Viktorral beszélgettünk az innovatív 
belső protézisek kapcsán. 

Dr. Zsoldos Gabriella még hallgatóként került 
kapcsolatba ezzel a témával, nyári gyakorla-
tait a MetriMed Orvosi Műszergyártó Kft-nél 
töltötte és diplomatervét is ott írta. Mivel a 
beépített protézis élettartama terhelésfüggő 
(10-20 év) és a fi atalabb korosztály betege-
inél is alkalmazzák, égetővé vált egy olyan 
anyagú protézis kifejlesztése, amely nem 
igényel ilyen rövid távon ismételt műtéti be-
avatkozást. A MetriMed Kft-vel 2003 óta kö-
zösen folyik a Polimermérnöki Tanszéken a 
kutatás, amelynek célja új protézis alapanya-
gok fejlesztése. Gabriella munkája nyomán 
született a Kft. által fémjelzett szabadalom, 
amelyben ezt a különleges polietilén anyagot 
„plexivel” blendelte (blendelés - kétféle poli-
mer összekeverése). Elvárás, hogy az alkal-
mazott anyagok a szervezetben ne váltsanak 
ki idegen test reakciót, ezért jelenleg azzal 
foglalkoznak, hogy biokompatibilis csípőpro-
tézis anyagot hozzanak létre: algából készí-
tett anyagtípusokkal blendelik a polietilént. 
Ilyen anyagokkal a mindennapi életünk so-
rán mi is találkozhatunk arckrémekben, akár 
a fogorvosi lenyomatvevő anyagban illetve a 
fagyiban is. Pálfalusi Viktor, III. éves anyag-
mérnök hallgató a minták elkészítése során, 
valamint az elvégzett mechanikai (koptatás), 
anyagszerkezeti és kioldódási vizsgálatok-
ban is segédkezett. Az eddigi eredmények 
alapján a fent említett blendek ígéretesnek 
tűnnek, azonban az emberi szervezetbe be-
ültethető anyagokat csak szigorú vizsgálatok 
és kísérletek elvégzése után lehet a gyakor-
latban is alkalmazni. Ezek a vizsgálatok még 
hátra vannak.

 Boldizsár Csongor

ÍZÜLETPÓTLÓ PROTÉZISEK 
ALTERNATÍV ALAPANYAGOKBÓL

A XXI. század technológiai fejlettsége tetten érhető a protézisgyártás területén is, egyre 
sterilebb, modernebb, könnyebb anyagokat használnak fel a páciensek igényeinek kiszol-
gálása érdekében.

Fotó: internet
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HELYZETJELENTÉS A SPORTPÁLYÁKRÓL!
Utolsó lapszámunkhoz érve vessük pár pillantást az egyetemünkön működő sportegyesüle-
tekre, csapatokra és eredményeikre. 

A legtöbb fi gyelem az elmúlt évben a kosár-
labda szakosztályunkra terelődött, hiszen a 
2015/2016-os szezonban az NBI/B-ben szere-
pelt a gárda. A MEAFC csapata idén megszilár-
dította pozícióját, a bajnokságban a 7. helyen 
végeztek a Keleti csoportban, most pedig a rá-
játszás küzdelmei zajlanak az összesített tabel-
lás helyezésekért. Természetesen továbbra is az 
NB II Keleti csoportjában szerepel a MEAFC férfi  
kosárlabda csapatának második számú alakula-
ta, akik a bajnokságban a 9. helyen végeztek. A 
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club csa-
patai idén is indultak a MEFOB (Magyar Egyete-
mi és Főiskolai Országos Bajnokság) különböző 
megmérettetésein is. A férfi  futsall csapat bejutott 
a bajnoki Final Fourba, ahol szoros mérkőzése-
ket vívva a 4. helyen végeztek. A miskolci egye-
temi férfi  kézilabda csapat szintén a nagydöntőig 
menetelt. A döntőbe jutott hat csapat Győrben, a 
Széchenyi István Egyetem csarnokában találko-
zik majd egymással. Egyetemünkön rendezték 
a MEFOB tájékozódási futó bajnokságát (amely 
egyúttal a szintén egyetemünkön megrende-
zésre kerülő Tájfutó Egyetemi Világbajnokság 
előválogatója is volt), ahol mind egyéni, mind 
pedig csapat szinten több dobogós helyezést is 
elértek hallgatóink. Kiemelendő Tugyi Levente 
teljesítménye, aki három kategóriában is a dobo-
góra állhatott, teljesítményével pedig jó eséllyel 

pályázik a világbajnokságra készülő magyar vá-
logatott keretébe. 
A MEAFC férfi  röplabda csapata regionális 
bajnokságot nyert a 2015/2016-os évben. Az 
utolsó fordulóig nyitott volt a bajnoki cím sorsa, 
azonban az egyetemi csapat három magabiztos 
sikert is kiharcolva elhódította a trófeát. Idén be-
mutatkozott a HFL Divizió 2-es bajnokságában 
amerikai futball csapatunk a Miskolc Lions is. A 
hosszú évek felkészülését megkoronázva ez év-
ben anyagilag és infrastrukturálisan is felkészült 
a csapat arra, hogy bajnoki rendszerű megmé-
rettetésben is részt vegyenek. Az első mérkő-
zés szoros eredményt hozott és ezzel együtt jó 
kezdést is (Miskolc Lions – Dabas Sparks: 24-
29), az elkövetkezendő hetekben csapatunk a 
Debrecen Gladiators 2. valamint a Győr Sharks 
2. gárdája ellen lép majd pályára. A Miskolc 
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban is 
megkezdődtek a küzdelmek mindhárom osz-
tályban, ezek közül kettőben érintett a Miskolci 
Egyetem. A legmagasabb, tehát I. osztályban 4 
forduló után még veretlen a MEAFC első számú 
csapata, és idén is a bajnokság megnyerése az 
elsődleges cél a gárda számára. A 2016/2017-
es szezonban a II. osztály B csoportjában sze-
repel a MEAFC második számú csapata azok 
után, hogy tavaly sikeresen kivívták a feljutást a 
III. osztályban. A MEAFC II. jól is kezdte a sze-
zont, hiszen négy forduló után a 4. helyen állnak 
a tizenkét csapatos csoportban.

Fotók: MEAFC MEGAZIN
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EGYETEMI ÚJSÁGOK EGYKOR ÉS MA!

A Miskolci Egyetem első, akarom mondani a 
Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem 
első folyóirata az 1953. február 17-én meg-
jelent A Mi EGYETEMÜNK című kiadvány 
volt, mely hatalmas, A/3-as mérettől nagyobb, 
fekete-fehér oldalain tájékoztatta az egye-
temistákat. Az újság kéthetente jelent meg, 
a terjedelme 4-6 oldal volt, az ára pedig 40 
fi llér. Lévén, hogy 1953-ban járunk, a szo-
cialista szellem meghatározta a lapot, nem 
véletlen tehát, hogy rögtön a második szám 
címlapján J. Sztálin tisztes méretű portréját 
láthatjuk. Mindazonáltal a humoros élcelődé-
sek, a karikatúrák és a szókimondó hangvé-
tel népszerűvé tette a kiadványt. Az Útján e 
világnak című fi lm segítésével be is tekinthe-
tünk a szerkesztőségbe, és megnézhetjük, 
hogyan árulták elődeink az újságot (9. perc 26 
másodperc). A lap elsődleges feladata, hogy 
nyomonkövesse és dokumentálja az egyetem 
életét, ugyanakkor a még épülő sivár egyetem 
falai között kevés kulturális és szórakozási le-
hetőség adódott, így emiatt is nagyon fontos 
volt egy rendszeres kiadvány megjelentetése. 
1990. szeptemberében az újság, csak úgy, 
mint egyetemünk, nevet váltott, és Miskolci 
Egyetem címmel működött tovább, ám a for-
ma maradt. Majd 92-ben az új név új designnal 
párosult, a hatalmas lapok A/4-esre zsugorod-
tak, a terjedelem pedig 12 oldalra bővült. Az 
utolsó kiadván 1996. május 13-án jelent meg, 
és 20 forintért vásárolhatták meg az érdek-
lődők. A már említett két lap összesen XLIII. 

évfolyamot élt meg. Ezt követően több mint 3 
évig nem adtak ki egyetemi újságot, valamit 
ebben az évben jelent meg utoljára egyetemi 
évkönyv is. 
A csendet a MERt törte meg, melynek első 
próbaszáma 1999. április 12-én jelent meg. A 
cím jelentése ME RT., ugyanis a szerkesztők 
szerint egy universitasnak kissé részvénytár-
sasággá kell válnia, hogy megéljen a piacon. 
De mást is jelentett a MERt, pl. azt, hogy ME-
Részel rákérdezni kényes kérdésekre is. A 
méret maradt, de az újság sokkal színesebb 
lett, és 24 oldalra bővült. Az új, szintén kéthe-
tente megjelenő kiadvány kezdetben 50 forint-
ba került, azonban csak becsületkassza mű-
ködött, és később ez is megszűnt. A kiadványt 
6000 példányban nyomtatták, és középisko-
lákba is eljutatták. 14 éven keresztül nyújtott 
kellemes perceket az olvasóknak. 
2013 novemberében pedig elindult a MEga-
zin. A kiadvány levetkőzte a napilapszerű kül-
sőt, magazinná alakult, és A/5-ös méretűvé 
zsugorodott. Havi rendszerességgel jelenik 
meg 5000 példányban, mely elérhető a kö-
zépiskolások és egyetemisták számára is. 
Természetesen az évek során az egyetemi 
újságokon kívül a karok, és egyéb hallgatói 
csoportok is jelentettek meg kiadványokat, 
folyóiratokat. Ilyen pl. a TATU „Az állat én va-
gyok”, Gazdász Ciklus, Elméleti Szociológia, 
Zoon Politikon, Vadlaw és Gesta.

 Báthori Kinga

Hogyan írtak elődeink? Miért került Sztálin a címlapra? Hogyan módosult a nyomtatott sajtó 
és az egyetemi lapok funkciója? Miért a MEgazint tartod a kezedben? Cikkünkből talán 
kiderül… 

Fotó: Miskolci Egyetemi ArchívumMEGAZIN
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