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4 Rektori köszönto

Prof. Dr. Torma anDrás rekTor köszönTője 
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Tisztelt Elsőévesek! Kedves Gólyák!

Önök az életük egyik mérföldkövéhez érkez-
tek! Felvételt nyertek hazánk egyik legszebb, 
legkiválóbb felsőoktatási intézményébe. Eh-
hez a Miskolci Egyetem rektoraként szívből 
gratulálok! Ez a választásuk meghatározza 
szakmai életútjuk és magánéletük további 
alakulását. Egyetemre érkezésükkel egy új 
világ nyílik meg Önök előtt, amely szaba-
dabb, színesebb, s ha jól választottak, szí-
vükhöz közelebb álló lehet. Hitem szerint 
ugyanis a Miskolci Egyetem hallgatójává 
válni öröm és kiváltság, amely egy életen át 
elkísér.
A Miskolci Egyetem egy közel 300 éves 
múltra visszatekintő felsőoktatási intézmény. 
Gyökerei 1735-ig, Selmecbányára, a világ 
első műszaki felsőoktatási intézményének 
alapításáig nyúlnak vissza, amely először 
Bányászati–Kohászati Tanintézet, később 

Bányászati Akadémia néven működött. Az 
Akadémia jogutódjaként városunkban 1949-
ben alakult meg a Nehézipari Műszaki Egye-
tem. Miskolc városa befogadta az új egyete-
met, amely az elmúlt évtizedekben Miskolci 
Egyetem néven egy kiteljesedett felsőokta-
tási intézmény, igazi universitas lett.
A Miskolci Egyetem ma már – rendeltetésé-
nek megfelelően – Észak-Magyarország fő 
tudásközpontja, és a hazai felsőoktatásban 
zajló átalakítás idején is őrzi népszerűségét. 
Intézményünk 2010-ben Kiváló Egyetem 
címet kapott, de kiérdemelte – elsőként az 
országban – a Felsőoktatási Minőségi Díjat 
is. Az utóbbi évek során az egyetem karai 
is részesültek állami kitüntetésben, amelyek 
közül kiemelkedik például a Gazdaságtudo-
mányi Karnak a Felsőoktatási Minőségi Díj 
szervezeti egység kategóriájában odaítélt 
Aranyfokozatú Elismerő Oklevele, valamint 
az Állam- és Jogtudományi Karnak és Dok-
tori Iskolájának Kiválósági Hely címe.
A Miskolci Egyetem nagyon fontosnak tartja, 
hogy képzési profilja széles legyen, hogy a 
fiatalok helyben tudjanak készülni élethivatá-
sukra. Ehhez jelentős segítséget nyújt az a 
mintegy 2.000 fős korszerű kollégium, amely 
a hallgatók rendelkezésére áll. Jelenleg 
12.000 hallgató tanul a különböző szakokon, 
akik közül az elsőévesek létszáma megkö-
zelíti a 2.500 főt. Az oktatásban mintegy 600 
oktató és kutató vesz részt, a tudományos 
műhelyekben pedig több száz doktorandusz-
hallgató végzi kutatásait. Az egyetem kiemelt 
célja, hogy az alapképzésben résztvevő 
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5Rektori köszönto

hallgatók – a bolognai folyamatnak megfe-
lelően – Miskolcon maradva folytathassák 
tanulmányaikat. Ennek jegyében indít minél 
több mesterszakot az egyetem, olyanokat 
is, amelyeket hazánkban elsőként, a régió 
felsőoktatási intézményeivel közösen, a hall-
gatói mobilitást ösztönözve hirdet meg. Az 
alap- és mesterszakok gyakorlatorientált, 
versenyképes képzést nyújtanak, amelyek 
révén a végzettek piacképes tudást és dip-
lomát szerezhetnek. Pozitív visszaigazolás, 
hogy a térségben működő vállalatok és köz-
intézmények igényt tartanak az egyetem 
képzéseire, kifejezetten keresik annak vég-
zett hallgatóit. Az egyetem jól képzett szak-
emberei, műszerparkja és laboratóriumai az 
oktatás mellett kutatási és fejlesztési célokat 
is szolgálnak.
A Miskolci Egyetem hagyományosan jó 
kapcsolatot ápol az üzleti szférával. Ez az 
együttműködés nemcsak az intézmény min-
dennapi működése, közép- és hosszútávú 
fejlesztése, valamint a közös kutatási és fej-
lesztési projektek működtetése szempontjá-
ból fontos, hanem a gyakorlati szakemberek 
oktatásba történő bevonása miatt is. Ezáltal 
ugyanis arányosabbá válik az oktatás szer-
kezete, a hallgatók vezető gyakorlati szak-
emberektől juthatnak közvetlen informáci-
ókhoz, s mindez együttvéve elősegítheti 
munkaerőpiaci beilleszkedésüket is. Olyan 
multinacionális üzleti partnerekkel büszkél-
kedhetünk, mint például a MOL, a Bosch 
csoport, vagy a nemrég városunkba költözött 
Takata.
Az Egyetemvárosban a tanulás mellett adot-
tak a feltételek a kikapcsolódáshoz is. A cam-
pus, a gyönyörű Bükk hegység és Miskolc 

szép belvárosa mind-mind páratlan lehe-
tőséget kínálnak a kulturált szórakozásra, 
sportolásra. Az egyetem sajátossága a több 
évszázados selmeci hagyományokra épülő 
diákélet. A végzett növendékek számára pó-
tolhatatlan értéket jelentenek azok a kapcso-
latok, barátságok, amelyeket az itt tanulók a 
selmeci hagyományok szellemében építe-
nek tanáraikkal és hallgatótársaikkal. Tiszta 
szívből arra biztatom Önöket, hogy kapcso-
lódjanak be a gyönyörű selmeci diákhagyo-
mányok körforgásába, és legyenek ízig-vérig 
miskolci egyetemi polgárok. 
Sikeres és emlékezetes diákéveket kívánok 
Önöknek! Fordítsák a javukra mindazt, amit 
nyújtani tudunk Önöknek!
Jó szerencsét!

Miskolc, 2014. augusztus

 Prof. Dr. Torma András
A Miskolci Egyetem rektora
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Hallgatói Önkormányzat az egyetemen

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (ME-
HÖK) mindig is aktív szerepet vállalt, amikor 
a hallgatói érdekekért és a Miskolci Egyete-
mért kellett kiállni. Példaként lehet említeni 
a hallgatói jogok védelmével kapcsolatos 
2011-es, és a keretszámok csökkentése el-
leni 2012-es megmozdulásokat. Ugyanezt 
a szellemiséget és lendületet kell követni a 
jövőben is. Ahogyan az előttünk álló gene-
rációk kiálltak értünk, ugyanúgy nekünk is 
alapvető kötelességünk az utánunk jövő ge-
nerációk képviselete.

A ME-HÖK, a Miskolci Egyetem vezetőségé-
vel karöltve, kiemelt fontosságúnak tartja a 
tehetséggondozás megerősítését intézmé-
nyünkben, amellyel közös célunk a fiatalok 
megtartása és a megfelelő juttatások bizto-
sítása.
A hallgatói támogatásoknak három fő cso-
portját különböztethetjük meg, így az egye-
tem diákjai részesülhetnek tanulmányi, 
közösségi és szociális ösztöndíjban. A tanul-
mányi ösztöndíj az előző féléves tanulmányi 
tevékenység (átlag) alapján kerül meghatá-
rozásra. Az ösztöndíj mértéke és kiszámítá-
sának módja karonként eltérő, így részlete-
sebb információkért érdemes tájékozódni az 
adott kar Hallgatói Önkormányzatának tag-
jaitól. A tanulmányi ösztöndíjak egyik spe-
ciális típusa az ún. kiemelt tanulmányi ösz-
töndíj, amely már a nevében is tartalmazza, 
hogy ennek elnyeréséhez kiemelkedő tanul-
mányi eredményre, valamint tudományos és 
kutatási tevékenységre is szükség van. Kö-
zösségi ösztöndíjra azok a hallgatók pályáz-
hatnak, akik aktívan részt vállalnak karuk 
vagy az egyetem közösségi életében. A szo-
ciális támogatásokat rászorultság alapján, a 

A Hallgatói Önkormányzat legfőbb célja és feladata, hogy a hallgatók érdekeit képviselje 
mind kari, mind egyetemi szinten. Emellett számos más területre is kiterjed a tevékenysége, így 
többek között támogatja a hallgatók szakmai és közösségi tevékenységét, részt vesz a kar 
vezetésében és fejlesztésében is. Tájékoztatja tevékenységéről a kar oktatóit és hallgatóit, 
ismerteti a diáksággal a különböző pályázati, ösztöndíj- és álláslehetőségeket.

Név Beosztás Mobil E-mail

Jedlicska Tibor elnök 70/943-5550 jedlicskat@uni-miskolc.hu

Zahorcsák Zsolt általános alelnök 20/515-6707 zahorcsak.zsolt@uni-miskolc.hu

Leskó Tamás pénzügyi alelnök 30/7794950 leskot@uni-miskolc.hu

Szabó Péter kollégiumi alelnök 30/602-2505 szabop@uni-miskolc.hu

Kovács Gábor kulturális referens 70/632-4699 kovacsg@uni-miskolc.hu

Szabó Gábor tanulmányi referens 70/622-4310 szabo.gabor@uni-miskolc.hu

Tóth Levente informatikai referens 70/617-1798 tothlevente@uni-miskolc.hu
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7HÖK

megfelelő kérelmek és igazolások beadásá-
val pályázhatják meg a hallgatók. Ezeken a 
főbb ösztöndíjakon kívül egyéb támogatási 
formákra is van lehetőség pályázni, így pél-
dául Köztársasági Ösztöndíjra, rendkívüli 
szociális ösztöndíjra, vagy Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjra is. Arról, hogy a ti 
karotokon milyen egyéb pályázati lehetősé-
gek állnak a rendelkezésetekre, érdeklődje-
tek a kari HÖK-irodákban.
Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK, 
a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormány-
zat jár el. A ME-HÖK Küldöttgyűlésében a 
karok és az egy kari jogállású intézet hall-
gatói önkormányzatai 3–3 fővel képviselte-
tik magukat. Ők választják meg a ME-HÖK 
Elnökségét, irányítják az egyetemi hallgatói 
érdekképviselet tevékenységét, képviselőket 
delegálnak az egyetem legfőbb döntéshozó 
szervezetébe, a Szenátusba.
Két küldöttgyűlés között a ME-HÖK operatív 
döntéshozó testülete a Választmány, amely-
nek tagjai a kari HÖK-ök elnökei.
A ME-HÖK elnöksége szervezi és irányítja 
a HÖK munkáját, a napi feladatok ellátását, 
előkészíti a Választmány és a Küldöttgyűlés 
döntéseit, valamint folyamatos kapcsolatban 
áll az egyetem vezetésével, koordinálja és 
segíti a kari HÖK-ök munkáját.

Megfelelő finanszírozás segítségével a ME-
HÖK továbbra is vállalni tudja az általa meg-
szervezésre kerülő különböző diákorientált 
rendezvényeket. Ide tartozik többek között 
az Egyetemi Sportnap, a Gólyabál, az Ál-
lásbörze, a Külügyi Börze, a Szarvasűzők, 
a Miskolci Egyetemi Napok, a Kolimpia és 
a Szalamander. Ezen rendezvények ma-
gas színvonalának fenntartása hozzájárul a 
hallgatói és oktatói igények kielégítéséhez, 
valamint ezzel párhuzamosan campusunk 
hírnevének öregbítéséhez is.
A ME-HÖK kiemelten fontosnak tartja a ha-
táskörébe tartozó öntevékeny hallgatói cso-
portok és hagyományápoló testületek (ESN, 
AIESEC, Valéta Bizottságok stb.) támogatá-
sát és segítését az erre szolgáló Kulturális 
Alap Pályázat kiírásával.
A Valéta Bizottságok támogatását érdemes 
külön is kiemelnünk, mivel talán a világon 
egyedülálló múltra visszatekintő diákhagyo-
mányokkal rendelkezünk, amelyeket köte-
lesek vagyunk megőrizni és továbbadni az 
utókornak.
További információk a http://www.mehok.uni-
miskolc.hu/ linken érhetőek el. Személyesen 
is állunk a rendelkezésetekre: A/1. Épület 
mfsz. 7. Diákiroda.

Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata kari HÖK elnökök

Kar neve Név Mobil E-mail

Műszaki Földtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Futó Gergely (06-20) 659-8865 mfkhok@uni-miskolc.hu

Műszaki Anyagtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Kéri Zoltán (06-20) 390-2033 makhok@uni-miskolc.hu

Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar Hallgatói Önkormányzata Jedlicska Tibor (06-70) 943-5550 geikhok@uni-miskolc.hu

Állam- és Jogtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Leskó Tamás (06-30) 991-3422 ajkhok@uni-miskolc.hu

Gazdaságtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Zahorcsák Zsolt (06-20) 515-6707 gtkhok@uni-miskolc.hu

Bölcsészettudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzata Szabó Gábor (06-70) 622-4310 btkhok@uni-miskolc.hu

Bartók Béla Zeneművészeti In-
tézet Hallgatói Önkormányzata Baksa Tibor (06-20) 503-9545 bbzihok@uni-miskolc.hu

Egészségügyi Kar Hallgatói 
Önkormányzata Bátorligeti Dorottya (06-20) 580-0965 ekhok@uni-miskolc.hu
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8 Diák Iroda

A Diák Iroda az egyetem egyik szervezeti 
egysége, amelynek az a célja, hogy ellássa 
az ifjúságpolitikai feladatokkal kapcsolatos 
adminisztratív tevékenységeket, biztosítsa a 
ME Hallgatói Önkormányzata (ME-HÖK) és 
a ME Doktorandusz Önkormányzata (ME-
DÖK) működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket, és működtesse a hallgatói 
információs, tanulmányi, tanácsadói és karri-
ertervezési szolgáltatásokat.

A hallgatók tájékoztatást kaphatnak ösz-
töndíjakról, pályázatokról, kulturális és 
sportrendezvényekről, egyetemi közéleti 
eseményekről, tanulmányi és más aktuális 
ügyekről. 
Elérhetők különféle, a hallgatói léttel 

kapcsolatos hasznos kiadványok is az iro-
dában.
Az iroda munkatársai segítenek eligazodni 
a hallgatókra vonatkozó szabályzatokban 
és tanulmányi ügyekben, segítséget nyúj-
tanak azoknak is, akik elakadtak problémá-
juk megoldásában, az egyetemi bürokrácia 
útvesztőjében, vagy úgy érzik, hogy máshol 
nem kaptak útmutatást. 
Itt zajlik a kari hallgatói önkormányzatok, ön-
tevékeny csoportok számára az ügyintézés, 
és a hallgatói öntevékeny csoportok regiszt-
rációja is az Irodához köthető. 
Az ISIC nemzetközi diákigazolványokat és 
az ITIC nemzetközi tanárigazolványokat itt 
értékesítik. Térítésmentesen albérlet-közve-
títést is végeznek.
A Miskolci Nemzeti Színházzal való együtt-
működés révén a Diák Irodában van lehető-
ség szeptemberben az évad kedvezményes 
egyetemi/ifjúsági színházbérleteinek meg-
rendelésére is. 

Életvezetés, személyiségfejlesztés, pálya-
orientáció és karrier: erre a négy területre 
fókuszálnak a Diák Iroda anonim jellegű, in-
gyenes tanácsadásai és az ehhez kapcsoló-
dó online felületek és programok.

A Diák Irodán évek óta igénybe vehető a 
grafológiai, önéletrajzi, életpálya-, munka-
jogi, jogi, adó- és vállalkozási, külföldi ta-
nulmányokkal kapcsolatos, és az egyetemi 

Információszolgáltatás

Tanácsadó és karrierszolgáltatások

Hozd ki magadból a legtÖbbet!
Hallgatóbarát programok a diák iroda szervezésében

Egyetemünk valamennyi hallgatója az új tanévben is igénybe veheti a Diák Iroda külön-
féle szolgáltatásait, a hallgatói információs, tanulmányi, tanácsadói és karriertervezési 
szolgáltatásokat. Nemcsak az adminisztratív dolgokban segítenek, de folyamatosan szer-
vezett és aktualizált szolgáltatásaikkal is állandó támogatást nyújtanak számunkra.
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9Diák Iroda
térítésekkel és juttatásokkal kap-
csolatos személyes ta-
nácsadás. Ezeken túl a 
komplex hallgatói tanács-
adó szolgáltatások kereté-
ben a hallgatók életvezeté-
si, személyiségfejlesztési, 
pályaorientációs és karri-
er-tanácsadásokon is részt 
vehetnek és még teszteket 
is kitölthetnek.
A munkavállalással és sze-
mélyiséggel kapcsolatos 
tízfajta teszt – mint pl. mun-
ka-személyiség-karakter, 
munka- és karrierterület, 
személyiségkép, konfliktusok kezelése, pszi-
chológiai immunrendszer – kitöltésére és 
értékelésére ad lehetőséget a www.alumni.
uni-miskolc.hu portál, ami segíthet a hall-
gatóknak felkészülni a képességeiknek és 
személyiségüknek leginkább megfelelő állás 
megtalálására.
Az online tesztek kitöltése utáni értékelő 
beszélgetések és személyes tanácsadások 
mellett az Iroda szervezésében workshopok-
kal és tréningekkel készítik fel az érdeklő-
dőket a további akadályok leküzdésére. Az 
iroda kiscsoportos személyiségfejlesztési, 
álláskeresési workshopokat, életvezetési 
tréningeket is hirdet.
Az alumni portál az álláskeresésben és a 
gyakorlati helyek megszerzésében is segít. A 

D i á k 
Irodába folyamatosan beér-

kező állás- és szakmai gyakorlati lehe-
tőségek folyamatosan megtekinthetők a  
www.alumni.uni-miskolc.hu és a www.uni-
miskolc.hu/diakiroda oldalakon és az Iroda 
faliújságán. 
A karrierszolgáltatások keretében indított 
karrier-szeminárium pedig szabadon vá-
lasztható tárgyként segíti a tudatos karrier-
tervezést, a munkaerőpiaci ismeretek átadá-
sát. 

Az iroda további fő profilja a ME-HÖK és 
ME-DÖK kulturális programjainak, hallga-
tói nagyrendezvényeinek szervezésében, 
lebonyolításában való aktív közreműködés 
(Gólyatábor, Gólyabál, MEN, Állásbörze, 
Szakmai Gyakorlati Börze, Külügyi Börze, 
Sportnap, Kolimpia).

Hallgatói rendezvények

Keresd az A/1 mfsz. 7. alatt!tel.: 46/565-368, fax.: 46/364-878, egyetemi mellék: 29-54
e-mail: diakinfo@uni-miskolc.hu,diakiroda@uni-miskolc.hu
www.uni-miskolc.hu/diakiroda
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10 információk

Nagyon nehéz megszokni a fentebb emlí-
tetteket. Nem elég, hogy rengeteg új ember 
vesz körül, hogy új az épület, ahová minden 
nap tanulni jársz majd, és hogy nincs se 
osztálytermed, se osztályfőnököd, sőt még 
egy egészen új elektronikus rendszert, a 
Neptunt is meg kell tanulnod kezelni. Elsőre 
kissé ijesztőnek tűnhet az egyetemi tanulmá-
nyi rendszer, de hidd el, hamar meg fogod 
szokni. A lényeg, hogy a határidőket mindig, 
minden körülmények között tartsd be. Itt már 
csak magadra számíthatsz. Nem lesz senki, 
aki helyetted megjegyzi, mikor kell leadnod 
egy kérvényt, vagy akár azt, mikor kell lead-
nod egy házi dolgozatot. Az egyetem a való 
életre készít fel. A felnőtté válás rögös útjára 
léptél onnantól kezdve, hogy átvetted az ok-
iratot, amely érettségedet tanúsítja.
Az egyik legfontosabb újdonság, hogy egy 
saját Neptun-kódot kapsz. Ez egy számsor, 
esetleg néhány betűvel tarkítva. A zárthelyi 
dolgozataidra is rá kell írnod a Neptun-kódo-
dat. Nem elég csak a neved, hiszen ez egy 
hatalmas intézmény, és ki tudja, hány fiú 
vagy lány rohangál a főépületben ugyanazzal 
a névvel, mint amivel téged is megáldott az 

Isten. Tehát az első és legfontosabb szabály: 
jegyezd meg a Neptun-kódodat!
Az első lépés félévkezdéskor, hogy bejelent-
kezel a Neptun-rendszerbe, és beiratkozol. 
Ez mindösszesen pár kattintásodba kerül, 
viszont ha megfeledkezel róla, nem elég, 
hogy nem fogsz tudni tantárgyakat felvenni 
az adott félévben, de még különeljárási díjat 
is kell majd fizetned hanyagságodért. Miután 
nyilatkoztál a világháló segítségét igénybe 
véve arról, hogy aktív vagy passzív képzési 
formában szeretnéd folytatni tanulmányai-
dat, elérkezett az idő, hogy elővedd azt a kis 
könyvecskét, amely tartalmazza azoknak a 
tantárgyaknak a listáját, amelyeket az adott 
félévben teljesítened kell. Mielőtt továbbha-
ladnánk ebben a mederben, mindenképp le 
kell szögezni, hogy passzív félévet csakis két 
aktív félév után vehetsz igénybe. Tehát Te – 
mint az egyetem egyik legzsengébb bimbó-
ja – még nem folytathatod a tanulmányaidat 
passzív képzési formában. Előbb teljesítened 
kell legalább két aktív félévet.
Most, hogy tisztáztuk az aktív és 
passzív félévek kapcsolatát, nyugodtan 
rátérhetünk a tárgyfelvétel rejtelmeire. 

információk a félévkezdésHez
ellenőrző helyeTT nePTun, avagy oszTályfőnök nélkül az egyeTemen

Minden annyira új. Minden annyira kusza. Nincs tanári szoba, nincs osztályfőnök, nincs se ellen-
őrző, se napló, és nem kéri számon rajtad senki, hogy hová mész, vagy éppen azt, hogy merre 
voltál. Az egyetemen már felnőttként kezelnek, nem babusgat senki.
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11Információk

A Neptun-rendszeren keresztül tudsz jelent-
kezni a szorgalmi időszakban a tantárgyakra, 
amelyeket teljesíteni szeretnél, majd pár hó-
nappal később, szintén a Neptun-rendszeren 
keresztül fogsz tudni jelentkezni a vizsgákra, 
amelyek teljesítése nélkül nem fogsz tudni 
továbbhaladni egyetemi tanulmányaid út-
vesztőjében. Tehát a második fontos szabály 
az, hogy a Neptun lesz a legjobb barátod! 
Igaz, a legtöbb borsot is épp a Neptun-rend-
szer fogja az orrod alá törni. A lényeg, hogy 
meg kell tanulnod kezelni ezt a felületet, 
amelyen szinte mindent megtalálhatsz, ami-
re szükséged lehet: leckekönyv, tanulmányi 
átlag, tantárgyfelvétel, képzési adatok, kése-
delmi díj befizetése és még sok minden más. 
Fontos, hogy azon a napon, amikor megnyí-
lik a Neptun annak a karnak a hallgatói szá-
mára, amelynek magad is a hallgatója vagy, 
ülj a géped előtt, és villámgyorsan próbálj 
meg lecsapni a legjobb tanóra-időpontokra. 
Ez persze a kisebb karok hallgatói esetében 
nem annyira élet-halál kérdés, hiszen náluk 
egy-egy tantárgy csupán egyetlen időpont-
ban, valamint egyetlen tanárnál van meghir-
detve. Azonban a nagyobb karok esetében 
minden évfolyamon külön tankörök vannak, 
és a különböző tanköröknek különböző idő-
pontokban vannak megtartva az 
óráik. Hasznodra válhat, ha kiké-
red a felsőbb évesek véleményét, 
hogy melyik tanárnál érdemes fel-
venni egy-egy órát.
Nagyon fontos még, hogy aláírd 
a bejelentkezési lapodat! Azzal 
ugyanis, hogy a Neptun-rendszer-
ben beiratkoztál majd felvetted a 
tantárgyaidat, még nem fejezted 
be a beiratkozási procedúrát. Alá 
kell írnod a beiratkozási lapodat 
is! Ezt az Egyetemi Ügyfélszolgá-
lati Központban teheted meg, ahol 
egyébként kérhetsz iskolalátogatá-
si igazolást (vagyis hallgatói jogvi-
szony-igazolást) is, valamint itt kell 

érvényesítened a tanév elején a diákigazol-
ványodat.
A félév kezdetén lehetőséged van pályázni 
rendszeres szociális ösztöndíjra, valamint 
alaptámogatásra. Ezekre az ösztöndíjakra 
a SZÖBSYS-rendszeren keresztül adhatod 
le kérelmedet. Ezekhez az ösztöndíjakhoz 
rengeteg papírt kell feltöltened majd, így 
előfordulhat, hogy valamit elfelejtesz besze-
rezni illetve feltölteni a rendszerbe. Ennek ki-
küszöbölése végett le tudsz majd tölteni egy 
pályázati tájékoztatót, amelyben részletesen 
le lesz írva, hogy milyen igazolásokra lesz 
szükséged ahhoz, hogy pályázatodat elfo-
gadják. Amennyiben jól tanulsz, és a jegyeid 
is szépen görbülnek, valamint a kreditek is 
gyűlnek a leckekönyvben, esélyes lehetsz 
még tanulmányi ösztöndíjra is. Ez az az ösz-
töndíj, amelyet már nem kell megpályáznod, 
ugyanis minden államilag finanszírozott hall-
gatónak automatikusan jár, amennyiben át-
laga a határértékeknek megfelelően alakul. 
Gördülékeny évkezdést, majd aláírásokban 
gazdag szorgalmi időszakot kívánunk!

Muntyán Bernadett 
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12 szolgáltatások 

…ennél valamit, vagy beülnél valahova egy 
kávéra a barátaiddal?
Számtalan lehetőséged van az egyetemen 
arra, hogy vegyél egy kis harapnivalót. A fő-
épületben reggeltől délutánig vehetsz péksü-
teményt a Fornettiben és a Rádi Pékségben, 
a díszaulában a Beli Diner, az A/3-as épület-
ben pedig a „rácsos büfé” vár meleg ételekkel, 
péksüteményekkel és sok más finomsággal. 
Ha az óráid után szívesen kapcsolódnál ki 
kávékülönlegességek társaságában, az A/1-
es épület galériájában található Frei Café 
a tökéletes választás. Az Uni-Hotel aljában 
található Uni-Caféban nemcsak kávézhat-
nak a hallgatók, de reggelizhetnek vagy 
ebédelhetnek is, továbbá pékség is műkö-
dik benne. Az Unipláza Egyetemi Étterem 
többféle napi menüvel, à la carte ételekkel, 
cukrászsüteményekkel és kávézóval várja 
az egyetemi polgárokat.

…buliznál egy jót vagy csak söröznél egyet 
a haverokkal?
A bulizni vágyó egyetemistáknak ki sem kell 
tenniük a lábukat a campusról, hiszen a Rock-
Well Klub fergeteges partijaiban vagy a Kettes 
Klub kínálatában senki nem fog csalódni. A 
Rocky napközben is nagy sörözések és világ-
megváltó beszélgetések megfelelő színtere 
lehet.

…gyorsan ki kellene nyomtatnod a szemi-
náriumi dolgozatodat, vagy épp zh előtt fo-
gyott ki az összes tollad?
Az A/4 földszintjén található Ajándékboltban 
a különféle, az egyetemhez kapcsolódó aján-
dékok mellett többek között beköttetheted a 
szakdolgozatodat, nyomtathatsz vagy fény-
másoltathatsz, illetve kari egyenruhát is készít-
tethetsz. Az A/1 magasföldszintjén  lévő Papír, 

Írószer, Ajándék üzletben vállalnak nyomta-
tást, fénymásolást, és a gyorsan fogyó toll-
készletedet is itt pótolhatod. Az Egyetemi Pa-
pírboltban, amely az A/1 földszintjén található, 
a különféle füzetek, ceruzák és tollak mellett 
MVK vonaljegyet, sőt MÁV-menetjegyet is 
vásárolhatsz, továbbá szakdolgozatodat is be-
köttetheted.

…szakirodalmat vagy más olvasnivalót ke-
resel?

A Központi 
Könyvtár részle-
geiben nemcsak 
a különböző 
s z a k t e r ü l e t e k 
szakirodalmát, 
de nyelvköny-
veket, idegen 

nyelvű műveket, folyóira-
tokat és szépirodalmat is találhatsz. Továbbá 
interneteléréssel rendelkező számítógépeket 
– amelyeken a ME számítógépein elérhető 
adatbázisok is használhatóak – is biztosít a 
könyvtár. A Központi Könyvtárban e-book-
olvasó kölcsönzésére is van lehetőség. A 
könyvtárban levéltár és múzeum is működik, 
és a Selmeci Műemlékkönyvtár is itt találha-
tó, továbbá az épület első emeletének 103-
as szobájában 
jegyzeteket is 
árusítanak. A 
tanszéki, illet-
ve intézményi 
k ö n y v t á r a k 
is hasznos 
s e g í t s é g e t 
nyújtanak a 
hallgatóknak. 
A Központi 

az egyetemváros szolgáltatásai
Talán gólyaként nem is gondolnád, hogy az egyetem nemcsak kiváló tanulási lehetősé-
geket kínál, hanem szinte el sem kell hagynod a campust ügyes-bajos dolgaid elintézé-
séhez. Nézzük is át az Egyetemvárosban elérhető legfontosabb szolgáltatásokat – hova 
mehetsz, ha…

12

fo
tó

k: 
Ki

ss
 V

ikt
o

r



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

13szolgáltatások
Könyvtár mellett található Géniusz Egye-
temi Könyvesboltban beszerezhetitek a ta-
nulmányaitokhoz szükséges műveket, és a 
könyvklasszikusok és -újdonságok között 
is válogathattok. A Központi Könyvtár épü-
letének hátuljában található Könyvkötészet 
legfontosabb szolgáltatása a hallgatók szá-
mára a szakdolgozatok, diplomamunkák, pá-
lyamunkák kötése. Az A/1 épület földszintjén 
található újságosnál is sokféle folyóiratot sze-
rezhetsz be, de akár lottózhatsz is, vagy MVK 
vonaljegyet is vásárolhatsz.

…pénzt szeretnél kivenni a bankszámlád-
ról?
Ha  pénzt szeretnél felvenni, az A/1 épület 
bejáratánál található Erste ATM, vagy az A/4 
épület bejáratánál található OTP ATM lehet a 
segítségedre.

…olyan rosszul érzed magad, hogy felkelni 
sincs kedved az ágyból, nemhogy lemenni 
a városba?
Az E/4-es kollégi-
umban található 
orvosi rende-
lő biztosítja az 
egészségügy i 
ellátást az egye-
temen. A házi-
orvosi rendelés 
előjegyzés nél-
kül hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 7.00 
és 9.00 között, előjegyzéssel 9.00 és 11.00 
között, csütörtökön előjegyzés nélkül 12.00 és 
14.00 között, míg előjegyzéssel 14.00–16.00 
között érhető el. Előjegyzés alapján vehető 
igénybe a foglalkozás-egészségügyi rendelés 
minden hétköznap 11.00-tól 12.00-ig. Emellett 
szemészeti, fogorvosi és fül-orr-gégészeti ren-
delés is működik.

…fel szeretnél adni 
egy levelet?
A Rocky és az Uni- 
pláza épületének 
délkeleti oldalszár-
nyában található a 
posta, ahol a levél- és 

csomagküldemények felvétele mellett EMS 
gyorspostaszolgálattal, pénzforgalmi és bizto-
sítási szolgáltatásokkal áll az egyetemi polgá-
rok rendelkezésére.

…itt az ideje a bevásárlásnak?
Az Unipláza mellett található Rockwell Büfé/
Mini Csemegében beszerezheted a legfonto-
sabb dolgokat, míg az épület másik oldalán 
található Nemzeti Dohányboltban dohányárut, 
energiaitalt, szeszesitalokat és üdítőket vásá-
rolhatsz. Az Uni-Hotel közelében található Lidl 
áruházban pedig – csak pár lépésre a cam-
pustól – egy teljes nagybevásárlást is megejt-
hetsz.

…MVK bérletet vagy vonaljegyet szeretnél 
venni?
A hónap első hét napján, a munkanapokon az 
A/4 földszintjén található Diszpécser Központ-
ban, később pedig az A/1 mfsz. 23. szobában, 
a Szakszervezeti Irodában vásárolhatsz MVK 
bérletet és jegyet, de a már említett Egyetemi 

Papírboltban és az újságosnál is van le-
hetőség vonaljegy vásárlására.

…nyelvvizsgázni szeretnél?
A C/1-es épület második emeletén talál-
ható Idegennyelvi Oktatási Központ az 
ingyenes nyelvi kurzusai mellett térítéses 
nyelvtanfolyamokat is szervez, amelyek 
nyelvvizsgára, illetve intézményi nyelvi 
vizsgára készítik fel a jelentkezőket. To-
vábbá az IOK Origo, Oeconom, Camb-

ridge és Zöld Út nyelvvizsgák vizsgahelyeként 
is működik.

…diákállást keresel, netán kérdéseid van-
nak az adózással kapcsolatban?
Ha diákmunkát keresel, az ME Iskolaszövet-

kezet (www.diakallas.hu) lehet a 
segítségedre; ők az A/4-es épület 
27-es irodájában találhatóak meg, a 
NAV pedig minden hónap közepén 
kihelyezett ügyfélszolgálatot tart az 
ÜIM Tanirodában (A/1 120), ahol az 
adózással kapcsolatos kérdéseiket 
tehetik fel az érdeklődők.

Schäffer Anett
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14 kollégium

Mint tudjátok (vagy ha nem, hát most már tud-
játok), a Bolyai Kollégium hat épülettel, az Uni-
Hotel pedig egy épületkomplexummal várja a 
hallgatókat minden év szeptemberében a be-
költözésre. A Bolyai Kollégium épületei-
ben többféle, különböző szobában kap-
hattok elhelyezést: a kétágyas apartman 
elrendezésűtől kezdve a négyágyas és 
a kétágyas szobákig. Az Uni-Hotelben 
kétágyas apartmanszobák, valamint 
két-, illetve háromágyas férőhelyek ta-
lálhatóak. A kollégiumok kivétel nélkül 
jól felszereltek, tehát mosószobák (hat 
vagy több mosógéppel), sütőszobák (két-
három villanysütővel) állnak a rendelkezése-
tekre. Az E/1-es kollégium szobái, valamint az 

Uni-Hotel férőhelyei saját konyhával rendel-
keznek, míg a többi kollégiumban szintenként 
közös főzőhelyiséget alakítottak ki. Minden 
épületben emeletenként van tanulószoba, és 
– ami kicsit közelebb hozza az egyetemi ér-
zést hozzátok – a Bolyai Kollégium tagjainak 
mindegyikében létezik úgynevezett klubszo-
ba. A klubszobák a kollégiumok legnyüzsgőbb 
pontjai, ahol csocsóasztal, darts-gép, póker-
asztal és különböző játékkonzolok biztosítják 
számotokra a kikapcsolódást, de ha csak be 
akarsz ülni a barátoddal beszélgetni, arra is tö-
kéletesen megfelelnek ezek a helyek, ugyanis 
számtalan fotel és kanapé gondoskodik a ké-
nyelemről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az egyetemi barátságok döntő többsége itt 
köttetik, úgyhogy bátran látogassatok majd el 
ezekbe a közösségi terekbe.
Előfordulhat, hogy megbetegszel, esetleg va-
lamelyik fogad akarja éppen tönkretenni leg-
szebbnek hitt napjaidat. Ilyenkor az E/4-es kol-
légiumban kialakított Egészségügyi Központot 
érdemes felkeresni. Aki esetleg szeretne oda-
figyelni testének egészségére, az szintén 
keresse fel az előbb említett épületet, hiszen 
oldalszárnyában tornaterem és konditerem is 

segíthet karban-
tartani titeket. 
A m e n n y i b e n 
bármilyen kér-
désetek, prob-
lémátok van, az 
E/2-es épület 
földszintjén ta-
láljátok a Kol-
légiumi Igaz-

gatóságot, ahol a gondnokokhoz 
és vezetőkhöz fordulhattok, valamint minden 
karnak van kollégiumi ügyekért felelős elnöke. 

a másoDik oTThon – a kollégium

Gratulálunk azoknak, akik felvételt nyertek a Bolyai Kollégiumba vagy az Uni-Hotel valamelyik 
apartmanjába, szobájába. Úgy gondoltuk, ellátunk titeket egy-két hasznos információval a 
beköltözés előtt, és bemutatjuk nektek a leendő otthonotokat.
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15kollégium
Őket telefonon és e-mailben is el tudjátok érni, 
vagy éppen a kollégiumi szobájukban, hiszen 
ott laknak, élnek veletek. Az Uni-Hotelben is 
vannak tanulószobák, közösségi terek, kondi-
terem szaunával, szoláriummal, a tetőn napo-
zóterasszal, valamint egy, a hotelből is megkö-
zelíthető kávézó, az Uni-Café.
A kollégiumi pályázati rendszeren (www.me-
hok.uni-miskolc.hu/kollsys) keresztül tudtok 
minden évben jelentkezni a férőhelyekre. Egy 
egyszerű bejelentkezés és adatlapkitöltés után 
a közös háztartásban élőkről kell felvinnetek 
minden adatot (pl.: nettó keresete a szülőknek, 
testvér iskolalátogatási igazolása, NAV igazo-
lás az eltartók jövedelméről stb.). Ezeket az 

információkat, papírokat, igazolásokat lakhe-
lyetek önkormányzatától vagy nagyobb orszá-
gos szervektől tudjátok kikérni, de segítséget 
nyújt nektek a Pályázati Útmutató is, amelyet 
nagyon alaposan olvassatok el, hiszen abban 
minden segítség adva van számotokra. A ta-
pasztalatok alapján tanácsos, hogy kérdezze-
tek; beszéljetek szobatársaitokkal, szaktársai-
tokkal, a szakos kollégiumi elnökökkel, hiszen 
minél gyorsabb és sokrétűbb az infóáramlás, 
annál kevesebb megválaszolatlan kérdés ma-
rad majd bennetek.

Íme, a fentebb említett személyek, épületek 
elérhetőségei: 

Nagy Tomi

Név Kar Telefonszám E-mail

Szabó Péter ME-HÖK KB elnök 06-30/602-2505 szabop@uni-miskolc.hu

Tislér György MFK-HÖK KB 06-30/563-6022 mfkkb@uni-miskolc.hu

Nyizsnyoszki Ádám MAK-HÖK KB 06-30/953-6493 makkb@uni-miskolc.hu

Németh Patrik GÉIK-HÖK KB 06-20/512-8301 geikkb@uni-miskolc.hu

Kelemen Kristóf ÁJK-HÖK KB 06-30/790-0682 ajkkb@uni-miskolc.hu

Kiss Sándor Bence GTK-HÖK KB 06-70/327-1590 gtkkb@uni-miskolc.hu

Sebestyén Andor BTK-HÖK KB 06-30/969-4812 btkkb@uni-miskolc.hu

Baksa Tibor BBZI-HÖK KB 06-20/503-9545 bbzikb@uni-miskolc.hu

Molnár Bernadett EK-HÖK KB 06-20/393-9293 ekkb@uni-miskolc.hu

Bolyai Kollégium Igazgatóság:
(www.kollegium.uni-miskolc.hu)

Cím: Bolyai Kollégium
3515 Miskolc, Egyetem út 17.

Telefonszám: 46/565-111/14-91 mellék, 
46/565-262

Helye: Bolyai Kollégium
E/2 épület fszt. 9 szoba

E-mail: koll.szallas@uni-miskolc.hu

Uni-Hotel: (www.uni-hotel.hu)
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf.: 21. 

Telefon: 06/46-560-250

KOLLÉGIUM

EGYETEM 
KÖZPONTI 

TELE-
FONSZÁM

MELLÉK

E/1 46/565-111 14-81

E/2 46/565-111 14-82

E/3 46/565-111 14-83

E/4 46/565-111 14-84

E/5 46/565-111 14-85

E/6 46/565-111 14-86
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16 Mozdulj!

sport az egyetemen

Aerobic, asztalitenisz, tenisz, labdarúgás, ko-
sárlabda, úszás – csak néhány lehetséges 
opció a majd’ egy tucat lehetőség közül. A 
megújuló futópálya, a nyitott és fedett tenisz-
pályák, az Egyetemi Körcsarnok, a műfüves 
labdarúgópályák egyaránt kiváló lehetőséget 
biztosítanak a testmozgásra, nem beszélve a 
Kemény Dénes Városi Sportuszodáról, vala-
mint az UNI-Hotelben és az E/4-es kollégium 
mellett működő konditermekről. Akadnak köz-
tetek olyanok, akik élsportolóként érkeznek a 
Miskolci Egyetemre, vagy egyszerűen a moz-
gás szeretete miatt a testnevelésórákon túl 
többet akarnak mozogni. Számukra szervezett 
sportegyesületi keretek között a MEAFC (Mis-
kolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club) bizto-
sítja az esélyt a magas szintű sportolásra. Van 
lehetőség egyéni és szakosztályi versenyzés-
re is. Jelenleg 10 szakág működik (amerikai 
futball és cheerleader, asztalitenisz, kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tájfutás, 
tenisz, tollaslabda, úszás–vízilabda), ame-
lyeknek köszönhetően MEFOB és Universitas 
bajnokságokon egyaránt indulnak csapataink. 
A MEAFC igyekszik felkarolni a helyi öntevé-
keny kezdeményezéseket is, mint például az 
önvédelmi- és küzdősportoktatás, a testépí-
tés, az alakformálás, továbbá támogat olyan 

nagyrendezvényeket is, mint a Szarvasűzők 
egyetemi-főiskolai országos váltófutóverseny, 
az Egyetemi Sportnap, az Egyetemi Vándor-
kupa, valamint a TELEKOM Szabadtéri Egye-
temi Kispályás Labdarúgó Bajnokság.
Ajálnjuk figyelmetekbe a MEAFC hivatalos köz-
pontját (www.meafc.hu) és a Miskolci Egyetem 
Sportirodáját (www.sport.uni-miskolc.hu), ahol 
minden fontos információt megtudhattok. Ok-
tatóink és vezetőink rugalmasak. Ők is voltak 
egyetemisták, tehát bátran felkereshetitek őket 
problémáitokkal, kérdéseitekkel.

Nagy Tomi

Talán minden frissen felvett hallgató tisztában van azzal, hogy egyetemi évei alatt is 
kötelező testnevelésórákat kell látogatnia. A jó hír viszont az, hogy megválaszthatjátok 
magatoknak, milyen sportot szeretnétek űzni, és azzal abszolválhatjátok a tantárgyat.
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MEAFC Központ
3515 Miskolc-Egyetemváros,

Körcsarnok
Telefon: 46/565-250

E-mail: meafc@meafc.hu
Facebook: www.facebook.com/MEAFC

Sportiroda:
3515 Miskolc–Egyetemváros,

Körcsarnok
Telefon: 46/565-252 vagy 46/565-111 és 

12-47-es mellék
E-mail: sportiroda@uni-miskolc.hu

Facebook:
https://www.facebook.com/miskolci-

egyetemisport
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17Mozdulj! 17

A továbbiakban láthatjátok a legfontosabb elérhetőségeket, telefonszámokat, e-mail-
címeket a szakosztályokkal és sportklubokkal kapcsolatban:

Sportág Szervezet Női/
Férfi Edző neve Telefonszáma Email címe Edzés helye

Amerikai 
futball MEAFC férfi Szeitz László 20 / 461-8084 szeitzocsi@hotmail.com E/4 tornaterem

Atlétika pálya

Asztalitenisz MEAFC vegyes Holdi László 20 / 991-7680 holdi_laszlo@citromail.hu E/4 tornaterem

Cheerleading MEAFC vegyes Szeitz László 20 / 461-8084 szeitzocsi@hotmail.com Körcsarnok 
galéria

Kézilabda MEAFC női Solymosi 
Tamás 70 / 626-5334 soma45@citromail.hu Körcsarnok

Kosárlabda MEAFC női Lőrincz István 20 / 388-3872 lorincistvan@citromail.hu Körcsarnok

Kosárlabda MEAFC férfi Dr. Fazekas 
Csaba 70 / 337-3610 fazekas.csaba4@chello.hu Körcsarnok

Röplabda MEAFC vegyes Veres Zsófia 70 / 613-7932 veres.zsofi90@gmail.com E/4 tornaterem

Tollaslabda MEAFC vegyes Morvai István 30 / 411-8767 morvaiistvan@t-online.hu E/4 tornaterem

Thai boksz MEAFC férfi Kökény 
József 70 / 625-4234 kokeny.jozsef@gmail.com Körcsarnok 

galéria

Dolgozói 
futball Egyetemi vegyes Havasi István 30 / 967-4711 gbmhi@uni-miskolc.hu Körcsarnok

Aerobic/ 
zumba

TÁMOP 
pályázat vegyes Szabó 

Viktória 20 / 580-5369 szabovikifitness@gmail.com Körcs. galéria

  Fitness Külső vegyes Szabó 
Viktória 20 / 580-5369 szabovikifitness@gmail.com Körcs. galéria

Karate Külső vegyes Brindza Zsolt 30 / 545-2280 bodza967@gmail.com Körcsarnok 
galéria

Wing Tsun 
Kung Fu Külső vegyes Puskás 

Norbert 70 / 550-0304 puskasnorbert@wtmiskolc.hu Körcsarnok 
galéria

Sportlövészet Külső vegyes Harczos 
György 30 / 481-6364 ghfoto@freemail.hu E/2 alagsor

Futóklub TÁMOP 
pályázat vegyes Tigyi József  sportiroda@uni-miskolc.hu Atlétika pálya
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18 gólyatábor

Amikor utoljára léptek ki a gimnázium kapuján, 
elfog egy érzés benneteket. Egy érzés, amely-
től nem tudtok szabadulni. Hiányérzetetek van. 
Tudjátok, hogy az egyetemen már semmi sem 
fog hasonlítani a gimis éveitekhez, és tudjátok, 
már semmi sem lesz ugyanolyan, mint amilyen 
eddig volt. Egy korszak lezárult, egy lépéssel 
ismét közelebb kerültetek a felnőtt élethez, 
és egy új kapu szárnyai tárják elétek mindazt, 
amivel ezúttal kell megküzdenetek. Persze 
ez nem azt jelenti, még véletlenül se értsetek 
félre, hogy mostantól csupán szenvedés vár 
rátok: épp ellenkezőleg! Az elkövetkezendő 
néhány sorban szeretnénk nektek felvázolni, 
miért is olyan jó dolog miskolci egyetemistának 
lenni, és azt, miért is annyira fontos, hogy részt 
vegyetek a gólyatáborban. 
A mi egyetemünk különleges. Tudom, most 
valamennyien egyhangúlag gondolhatjátok, 
hogy mindenki ezt mondja a saját egyetemé-
ről. De higgyétek el, a mi egyetemünk valóban 
különleges. A Miskolci Egyetemnek múltja és 
hagyományai vannak. Campusunk hagyo-
mányai egészen 1735-ig nyúlnak vissza. Ek-
kor alapult meg a selmecbányai Bergschola, 
amelynek egyik utódintézménye a Miskolci 
Egyetem. Tehát egy több mint 270 éves ha-
gyományról beszélünk akkor, ha a Miskolci 
Egyetem hagyományai kerülnek szóba. A 
frissen érkezett diákságot a selmecbányai 
akadémisták nagy előszeretettel ugratták, s 

különböző vicces feladatok elé állították őket, 
hogy megtudják, mennyi mindent képesek 
eltűrni, hogy az Akadémia tanulói befogadják 
őket, majd barátjukként tekintsenek rájuk. A 
frissen érettségizett diákság hajlamos a világ 
urának képzelni magát, ezért az akadémisták 
az egyik legfontosabb feladatuknak tartották, 
hogy erről a magas polcról, amelyre magukat 
képzelni vélik az elsősök, leszállítsák őket. 
Már akkor megkezdődött az újonnan odakerült 
diákok ugratása, amikor leszálltak a vonatról, s 
csillogó szemekkel, megpakolt csomagjaikkal 
elindultak az Akadémia kapui felé. 
Hagyományaink alappillére a barátság és a 
bajtársiasság. Ha két szóval kellene jellemezni 
a hagyományőrzést, akkor talán ez a két szó 
lehetne az. Lehetséges, hogy most még nem 
értitek, sőt szinte biztosan nem. De ha eljöt-
tök a bALEK7-re, és ott végighallgatjátok az 
idősebbek viccesebbnél viccesebb anekdo-
tázását, akkor fel fog csillanni valami a sze-
meitekben. Fel fogják tudni kelteni az érdek-
lődéseteket, és el fogtok menni legalább egy 
balekoktatásra. Azt, hogy mi is az a balekok-
tatás, és hogy mi is folyik egy-egy oktatáson, 
hogy kik oktatnak és mit, az maradjon egyelő-
re titok előttetek. Higgyétek el, mindenre fény 
derül, ha eljöttök a gólyatáborba. Biztosan fur-
csálljátok, hogy a Miskolci Egyetem bALEK7-
re invitál, tehát nem egy átlagos gólyatáborba. 
Ez is – mint szinte minden a miskolci diákélet-
ben – Selmecbányához kötődik. Most legyen 
elég annyi, hogy ha jelentkeztek a bALEK7-re, 
majd eljöttök, ott meg fogjátok tudni azt, hogy 
ki is az a balek.
Hét kar és egy független intézet szervezi meg 
egyetemünkön a gólyatábort. Nyolc különbö-
ző fakultás egyetlen egyetemvárosban. Talán 
nem kell részletezni, hogy milyen hangulat 
és látvány tárul a szeme elé augusztus utol-
só hetében az egyetemre érkező leendő hall-
gatóságnak és a véletlenül ide tévedőknek. 
Az egész egyetem nyüzsög, minden színes 
és hangos, mindenhol különböző mondóká-
kat és csatakiáltásokat skandálnak. Minden 

A GÓLYATÁBOR
…avagy, ahogy mifelénk hívják, a bALEK7
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19gólyatábor
karnak megvan a saját kari pólója, ami azt je-
lenti, hogy már messziről meg lehet állapítani 
egymásról, hogy ki melyik karnak a hallgató-
ja. Valahol mindig van egy csapat diák, amely 
épp a kari köszöntéseket szajkózza. De, ami 
a legfontosabb, mindenki arcáról az sugárzik, 
hogy mennyire élvezi ezt a pár napot, és hogy 
milyen jól érzi magát ebben az egészen fura, 
különlegesen új világban. Fontos, hogy ez alatt 
a pár nap alatt hasznos információkhoz jut-
hattok a választott szakotokkal kapcsolatban, 
valamint megismerhetitek az adott kar dékán-
ját, a Hallgatói Önkormányzat elnökét, de akár 
még az intézetigazgató oktatókat is. Az idő-
sebb diákokkal való kapcsolat nemcsak mint 
barátság lehet kifizetődő számotokra, hanem 
nagy segítség lehet tanulmányi szempontból 
is, hiszen megtudhatjátok például, hogy melyik 
tanárnál érdemes felvenni egy-egy órát, vagy 

épp jegyzetet szerezhettek a későbbi nehéz 
vizsgákhoz. 
Minden kar gólyatábora különleges valamiért. 
Az egészségügyisek minden évben ellátogat-
nak a Barlangfürdőbe, a gazdászok Tarcalra 
mennek borkóstolásra, a bölcsészek az utolsó 
este egy hatalmas éjszakai családvetélkedő-
vel zárják a hetet, a bányászok az Őskohónál 
mérik össze erejüket a kohászokkal, és az „így 
lesz Firma s veterán” programjukkal éjszaká-
ba nyúlóan mutatják be az egyetemi ranglét-
ra különböző állomásait. Mindez persze csak 
néhány a felejthetetlen élmények sorából. Ha 
nem szeretnél kimaradni egyetemi éveid leg-
meghatározóbb élményéből, akkor gyere el a 
bALEK7-re, és élvezd ki a nyár utolsó, és szor-
galmi időszakod első buliját..

Muntyán Bernadett

Ha elakadtál a Gólyatáborban, kérdésed van, keresd a karodhoz tartozófőszervezőket a következő elérhetőségeken!
MFK Futó Gergely 30/659-8865 futo.gergo@hotmail.comMFK Nagy Dávid 70/424-4925 mfkvb2014@gmail.comMFK Szűcs Miklós 70/280-0275 mfkvb2014@gmail.comMAK Erdőhegyi Csongor 30/605-0903 makvb@uni-miskolc.huMAK Kéri Zoltán 20/390-2033 makhok@uni-miskolc.huGÉIK Tubak Viktor 70/423-2331 tubakv@gmail.comGÉIK Molnár Péter 70/606-1017 molnar.peter9306@gmail.comGÉIK Moravecz Ádám 30/387-6171 moravecz.adam7@gmail.comGÉIK Toldi-Tóth Bence 20/281-9420 bensze.toldi@gmail.com ÁJK Leskó Tamás 30/779-4950  ajkhok@uni-miskolc.huÁJK Dezső Balázs 30/389-1213 ajkvb@uni-miskolc.huÁJK Pecsenye Máté 30/521-4275 ajkvb@uni-miskolc.huGTK Zahorcsák Zsolt 20/515-6707 zahorcsakzsolt@gmail.comGTK Fantóli Dániel 30/548-2975 fantolidaniel@gmail.comBTK Muntyán Bernadett 70/604-9442 btkbalek7@Gmail.comBTK Szabó Gábor 70/622-4310 gaborsz.hu@gmail.comEK Grónás Petra 30/250-2193 gronaspetra@gmail.comEK Molnár Ádám 30/976-1513 adammolnar1992@freemail.huBBZI Baksa Tibor 20/503-9545 bbzihok@uni-miskolc.hu
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20 Örökség

Azzal, hogy felvételt nyertetek egyetemünk-
re, egy teljesen új világba csöppenhettek 
bele, és rengeteg új élménnyel lehettek gaz-
dagabbak. Minden új hallgató, aki az egye-
temre érkezik, a mi selmeci hagyományrend-
szerünk szerint pogányként kerül ide. Mint 
ahogyan sokan tapasztalhattátok, amikor 
megérkeztetek, egyenruhás felsőbb évesek 
vártak titeket. Ők persze nem engedtek el 
rögtön benneteket, hanem kicsit „játszottak” 
veletek. Ennek is régre nyúlik vissza az ere-
dete, történt ugyanis, hogy Selmecbányán 
kialakult egy olyan szokás, hogy az újonnan 
felvett diákokat a Firmák már a tanév előtt 
behívták az Akadémiára beiratkozni. Ennek 
a pár napnak a célja az volt, hogy a Firmák 
kellő ismeretet szerezzenek a leendő bale-
kokról, a hallgatóságról, és persze vidám 
ugratások és élcelődések közepette meg-
mutassák a pogányoknak a várost, bevezes-
sék őket diákszokásaik rejtelmeibe, valamint 
ráhangolják őket a selmeci ifjúság körében 
uralkodó bajtársias szellemre.
A Miskolci Egyetem gólyatáborai mindmáig 
megőrizték néhány régi jellegzetességüket. 

Így például nem is gólyatábornak, hanem 
balekhétnek nevezzük azt a pár napot, ame-
lyet a leendő elsőévesek tanévkezdés előtt 
egyetemünkön töltenek. Ennek a néhány 
napnak a célja az, hogy a pogányok már 
ekkor kezdjenek megismerkedni diákszo-
kásainkkal, valamint találkozzanak leendő 
Firmáikkal.
Sopronban történt meg az eset: „az újonnan 
érkezett balekot a vasútállomáson fogadják 
a Firmák, és készségesen segítenek is neki, 
megadva egy címet, ahol szállást talál: Szt. 
Mihály utca 19. Egy darabon el is kísérik, ám 
egy sarki kocsmánál elköszönnek tőle mond-
ván, hogy innen már egyedül is odatalál: – 
Egy kőfal után eléred a 19-es számot, nagy 
tölgyfa ajtaja van, mellette húzós csengő, azt 
jól húzd meg! – A szegény újonc el is indul, 
meg is találja a deszkakaput, s jól meghúzza 
a csengő zsinórját. Kis idő múlva a kaput egy 
öregember nyitja ki. Mutatja az ifjú a cédulá-
ját: – Itt van kiutalva a lakás számomra. – Az 
öreg csodálkozva néz rá: – Itt mi csak ha-
lottaknak adunk szállást – s jól kitárja a ka-
put. Látja a balekjelölt, hogy ott temető van 

a selmeci ÖrÖkség

A Miskolci Egyetem nem egy hétköznapi egyetem, ahová csakis tanulni jöhetnek a fiatalok. 
A miskolci hallgatók ugyanis egy olyan életbe csöppenhetnek bele, amely Magyarorszá-
gon csupán négy felsőoktatási intézményben található meg. Itt segítünk, hogy belelássatok, 
melyek azok a dolgok, amelyeket nem érdemes kihagynotok, amíg egyetemisták vagytok.
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21Örökség
sírhalmokkal és keresztekkel, hát kelletlenül 
kullog vissza a sarokhoz, ahol kajánul nevető 
Főiskolások fogadják.”
Napjainkban is előfordul, hogy a Firmák ug-
ratják balekjaikat, de ezeken nem szabad 
megsértődni, inkább együtt kell velük ne-
vetni, hiszen mindenki elérheti, hogy Firmá-
vá válhasson, és akkor ő is ugyanúgy tudja 
majd ugratni a frissen megérkező diákokat. 
Sosem szabad elfelejteni, hogy a diákság 
éltető eleme a vidámság. A balekhét során 
persze még sok ehhez hasonló történetet 
fognak mesélni nektek Firmáitok, miközben 
különböző izgalmas programokon fogtok 
részt venni.
Miután kipihentétek a balekhét fáradalmait, 
majd a regisztrációs héten sikeresen beirat-
koztatok, hivatalosan is a Miskolci Egyetem 
hallgatói lesztek. Azoknak, akiket megnyert 
a balekhét hangulata, és többet szeretnének 
megtudni a hagyományokról, lehetőségük 
lesz balekoktatásokra járni. Itt mindenki meg-
ismerheti a selmeci hagyományok történetét, 
a diákszokások rejtelmeit, és megismerked-
het hallgatótársaival, valamint a felsőbb éves 
Firmákkal és balekokkal is. A balekoktatások 
általában hat-nyolc hétig tartanak.
A balekoktatások rendszere még Sopronban 
alakult ki az 1920-as és ’30-as években. Ott 
mindez még a kocsmában zajlott, és csak 
később, a világháború utáni rendszerben vo-
nult be a tantermek falai közé. Az egész ba-
lekoktatás fő célja, hogy a balekkal éreztes-
se, hogy egy diákközösségbe került. Íratlan 
alaptörvény volt, hogy az újdonsült diákok 
soha, egyetlen pillanatig se érezzék egyedül 
magukat, tudják, törődnek velük, segítenek 
rajtuk. Napjainkban a balekoktatások alapve-
tően két típusa honosodott meg a különböző 
selmeci utódiskolákban.
Az első az össznépi balekoktatás, amelynek 
jellemzője, hogy a hagyománytörténeti elő-
adásokat a Valéta Bizottságok szervezik meg 
és bonyolítják le, általában a Valéta Elnök 
vezetésével. Az első hét még az ismerkedés 

jegyében telik, utána tanulják meg a pogá-
nyok a legfontosabb tudnivalókat. Mindeköz-
ben különböző balekfeladatokat adnak nekik 
a Firmák, amelyeket a pogányoknak legjobb 
tudásuk szerint, és persze minél kreatívab-
ban és viccesebben kell megoldaniuk.
A másik balekoktatási módszer a tanszékes 
rendszerű balekoktatás, ahol a Firmák elő-
zetesen megalakított csoportjai tanszékeken 
fogadják a pogányok kisebb csoportjait. A 
tanszékekre előzetesen kell feliratkozni. En-
nek a módszernek a legfőbb előnye, hogy 
a pogányok közvetlenebb kapcsolatba ke-
rülhetnek a Firmákkal. Itt, Miskolcon a tan-
székes balekoktatás helyszíne általában az 
egyetem valamely terme, esetleg a kollégi-
umi klubhelyiségek vagy a baráti társasági 
pincék.
Minden balekoktatáson katalógust tartanak, 
amelyet a pogányok által készített balekin-
dexben is feltüntetnek, ugyanis csak a meg-
felelő számú oktatáson részt vett balekjelölt 
engedhető balekvizsgára. A balekoktatások 
másik feladata a hagyományok ismertetésén 
(amely egyébként többek között nótázásból 
áll) kívül az, hogy egy kis életrevalóságot, 
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22 Örökség
talpraesettséget, illetve beszédkészséget is 
oltson a balekjelöltekbe. A Firmák mindig ér-
tékelik, ha a pogány szellemesen oldja meg 
a kiadott balekfeladatot.
A nóták megismerése is hozzátartozik a ha-
gyományokhoz. Ezeket a nótákat a daltaní-
tásokon lehet elsajátítani a Firmáktól, akik 
legjobb tudásukhoz mérten adják át isme-
reteiket. A daltanítások karonként különbö-
zőek lehetnek, helyszínük legtöbbször egy 
kocsma tökéletes helyisége (ilyen például a 
Liget), de lehet az egyetemi Valéta szobá-
ban vagy a kollégiumi klubhelyiségekben is. 
A balek zh és a balekvizsga elengedhetetlen 
ahhoz, hogy valaki részesévé válhasson en-
nek az örökségnek. Miután a balekoktatások 
véget értek, a balekindexében kellő számú 
aláírással rendelkező „zöldfülű, porosha-
sú véglény” már balekvizsgára bocsátható. 
Előtte azonban balek zh-t kell írnia. Ez pont 
úgy zajlik, mint egy valódi zh. Az utolsó ba-
lekokításon tehát valamelyik nagyelőadóban 
összegyűlve, a Firmák árgus szemeinek ke-
reszttüzében kell a balekoknak tréfás, illetve 
hagyományainkról szóló komoly kérdésekre 
válaszolniuk, mégpedig írásban. A témakö-
rök felölelik a balekokításokon elhangzot-
takat. A zh-kat a Firmák kijavítják: termé-
szetesen a legjobb adható érdemjegy az 
elégséges, éppen ezért gyakran kell pótzh-t 
íratni. A kapott érdemjegy szintén bekerül a 
balekindexbe. A sikeres zh után már valóban 
balekvizsgára bocsátható a delikvens.
A balekvizsga – Miskolcon – általában egy 
klubhelyiségben zajlik, amelyet már előzőleg 
erre a célra rendeztek be a Firmák. Bent kí-
sérteties világítás fogadja a belépőt, a vizs-
gabizottság egy pódiumon foglal helyet. A 
pogánynak mindig bal lábbal kell a terembe 
lépnie, hiszen ez lesz a harmadik ballépé-
se az életben. A második az volt, amikor az 
Egyetemre jött, az első pedig az, hogy egy-
általán megszületett. A pogányoknak a Fir-
mák által feltett igen nehéz kérdésekre kell 
megfelelő választ adniuk, és ha többször is 

hibáznak, legközelebb UV-csekk fejében 
próbálkozhatnak újra. Sokak sikeresen ve-
szik az akadályokat, viszont sajnos vannak, 
akik elhasalnak. Vannak olyanok is, akik a 
szóbeli vizsgán jól teljesítenek, de a vizsgáz-
tatók mégis megbuktatják őket. Amennyiben 
előfordul ilyen személy, esetleg több is, ak-
kor azok jó szerrel pályázhatnak a díszbalek 
titulusra. A díszbalek legfontosabb ismérve, 
hogy minden, a Firmák által feltett kérdésre 
kivétel nélkül tudja a választ, és a balekokta-
tások alkalmával kreatívan teljesíti az összes 
feladatát. Miután a szóbeli vizsgán megbu-
kott, a szakestély előtt kell levizsgáznia, ahol 
is a contrapunktok által feltett, sokszor be-
ugratós kérdésekre kell helyesen válaszol-
nia. Sikeres vizsga esetén ő lesz az első az 
évfolyamon, akit megkeresztelnek. Ezután a 
fuchsmajor megkéri a delikvenst, hogy vá-
lasszon keresztszülőt magának a megjelent 
Firmák hadából. A keresztszülő megkeresz-
teli a gyermekét, ami után a fuchs bekeni az 
arcát korommal, majd a frissen keresztelt 
baleknak át kell ugornia a fuchsbotot, ezzel 
is jelezve, hogy ő is belépett a közösségbe.
Minden sikeres vizsgázó részt vehet a ba-
lekkeresztelő szakestélyen, viszont van egy 
fontos kitétel, éspedig az, hogy legyen, aki 
megkeresztelje. Ez azt jelenti, hogy egy, a 
selmeci hagyományok szellemében meg-
keresztelkedett Firmát kell keresztszülőjé-
nek választania. Célszerű olyan személyt 
választani, akit, amióta bekapcsolódtunk az 
egyetemi életbe, sikerült jól megismernünk, 
szoros kapcsolatot kötöttünk vele. Ez a kap-
csolat a leendő balekot végig fogja kísérni 
egyetemi évei során. A Firma sok segítsé-
get tud nyújtani balekjainak akkor, ha ők is 
igénylik ezt. A keresztelő szakestély minden 
újdonsült balek egyik legjobb szakestélye, 
hiszen egy igazi mérföldkőnek tekinthető az 
egyetemi életében. 
A megkeresztelkedett balekok innentől kezd-
ve járhatnak szakestélyekre, baráti társa-
ságok által megrendezett eseményekre, és 
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meglátogathatják Selmecbányát is, vagyis 
azt a helyet, ahonnan minden gyökereztet-
hető. 
Egyetemünk sok baráti társasággal és asz-
taltársasággal büszkélkedhet. Ilyen a Duduj-
ka-völgyi Rókák Baráti Társasága, a Bursch 
Brigád, a Borsodi Homályos, a Kohász 
Akadémisták Köre, az Anczug Tanszék Ba-
ráti Társaság, a Korhely Baráti Társaság, a 
Cantusok Köre, a Leányvári Boszorkák Ba-
ráti Társaság, a HAL BT., az Egészségügyis 
Hagyományőrző Társaság, a Miskolci Feke-
te Farkasok Asztaltársaság, a Virtigli Asztal-
társaság és még sok más baráti társaság is. 
A baráti társaságok közé különböző kritériu-
mok alapján lehet felvételt nyerni. Több elő-
feltétele is van a bekerülésnek, ilyen lehet a 
társaság által szervezett rendezvények láto-
gatása, vagy például különböző feladatok el-
végzése. Minden baráti társaságnak más és 
más felvételi kritériumai lehetnek.
Azzal, hogy erre az egyetemre nyertetek 
felvételt, nagyon jól jártatok, hiszen tanul-
mányaitok mellett ez a hagyományrendszer 

sokkal értékesebbé teheti diákéleteteket. 
Rengeteg élménnyel lehettek gazdagabbak, 
ha ti is ezt az utat választjátok. Higgyétek el, 
ezzel csak nyerhettek, mert egy olyan világba 
csöppenhettek, amely az itteni életetekben a 
legmeghatározóbb szerepet töltheti be. Amit 
itt olvashattok, az csak egy kis ízelítője annak 
a világnak, amelyet magatokénak tudhattok, 
ha végigjárjátok az oktatásokat. A balekhét 
után tehát minél többen jelentkezzetek saját 
karaitok által meghirdetett balekoktatásokra, 
és ismerkedjetek meg minél több balekkal és 
Firmával, így könnyebbé téve egyetemi évei-
teket. Érezzétek jól magatokat a balekhéten. 
Bányászszokás szerint kívánok nektek: 
Jó Szerencsét!

Varhola Bettina a. Törpiczúr

Forrás:
A balek tudnivalói.

Dudujka-völgyi Rókák,
Miskolc, 1998.
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24 körkérdés

ÍGY LÁTTUK MI A GÓLYATÁBORT
MFK ‒ Stumphauzer Laura
A bALEKHÉTen vicces és felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb, 
amikre még most is szívesen emlékszem vissza. A csoportfeladatok, ami-
kor egymásra vagytok utalva, a folyosón beszélgetve eltöltött éjszakák mind 
kihagyhatatlan dolgok, amiket mindenkinek meg kéne tapasztalnia. Az új ba-
rátokról nem is beszélve, akikkel sokkal könnyebb nekikezdeni egy teljesen 
új világnak; nélkülük nehezebben indult volna az első pár hét. A Miskolci 
Egyetem a legjobb választás volt, hisz’ itt bekerültem egy nagyon összetartó 
közösségbe, ez főként a hagyományainknak köszönhető, amiket büszkén 
vallok a sajátomnak is.

GÉIK ‒ Földes József
Jó Szerencsét! Nekem anno nagyon jó élmény volt a gólyatábor. Nemcsak a 
sok buli miatt, hanem mert megtetszettek az itteni hagyományok és az Alma 
Mater tisztelete. Nem csalódtam az Egyetem diákéletében akkor sem, mikor 
elmélyültem benne. Sőt egyre inkább lenyűgöznek az itt ápolt tradíciók, melye-
ket az utódintézmények diákjai folytatnak és fejlesztenek. Az oktatásban sem 
találok kivetnivalót. Személy szerint rendre meg kell küzdenem – önmagam-
mal is – a gépészmérnöki diplomámért, de ez számomra (és tudom, hogy majd 
az ipar számára is) csak növeli az értékét. Tehát jó a hely! Tisztelet a gépész-
nek! Üdvözlettel: Földes József a. Merengő avagy a megtért lélek

ÁJK ‒ Leskó Noémi
Miskolci Egyetem – amikor egy éve idekerültem, akkor ez még csak két szó 
volt számomra; azóta már egy olyan életérzés, ami nélkül nem tudnék létez-
ni. Az utazás első és elengedhetetlen állomása volt a bALEKhét, ami után 
már könnyedén ment a beilleszkedés, és nem is lehetett kérdés, hogy én is a 
keresztelkedés útján tovább szeretném őrizni a selmeci hagyományokat. Az 
elmúlt egy év felejthetetlen volt, hiszen ezeken a programokon keresztül az 
életem teljesen megváltozott, aminek azóta minden percét élvezem. Büszke 
vagyok arra, hogy ide tartozhatom.

GTK ‒ Orbán Henrietta
Elég nagy félelemmel indultam el még 2011-ben a gólyatáboromba, mivel 
senkit nem ismertem, a volt gimis osztályomból egyedül jöttem a GTK-ra. 
De egy nagyon pozitív élmény lett az elejétől a végéig. Nem csak az embe-
rek miatt, akiket megismertem, hanem a programok is hozzájárultak ehhez, 
amik alatt szórakozva ismertük meg még jobban egymást gólyatársaimmal. 
Emiatt már az első hét is könnyebben telt az egyetemen… az új barátokkal 
még az előadókat megkeresni is jobb. Egy olyan összetartó közösségbe 
csöppen az ember, ahol az idősebbek örömmel segítenek bármiben a gó-
lyáknak, és hosszú távú barátságok, szerelmek alakulnak ki.
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25körkérdés
BTK ‒ Pap Fruzsina
Gólyaként eleinte borzasztóan elveszettnek éreztem magam, fogalmam sem 
volt, hogyan kezdjek hozzá az ismerkedéshez. Szerencsére a család, ahova 
kerültem annyira közvetlen és segítőkész volt, hogy megdöbbenve tapasztaltam 
azt, milyen hamar feloldódtam ebben a teljesen idegen környezetben. Számom-
ra az egyetem egy új élet kezdete volt, tele rejtélyekkel és kihívásokkal, melyek 
felfedezését könnyítette az a tudat, hogy nem vagyok egyedül. Ugyan még csak 
egy évet töltöttem itt az egyetemen, már érzem azt, hogy egy lépéssel közelebb 
kerültem a felnőtté váláshoz.

EK ‒ Domonkos Adrienn
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy idén már má-
sodjára lehetek ott a gólyatáborban, ez alkalommal már szer-
vezőként. Elsőévesként egészen mást jelentett, újdonság volt, 
szervezőként azonban kihívások állnak előttünk, hiszen nem-
csak a „kicsik” testi épségére kell odafigyelni, de törekszünk 
arra is, hogy mindenkinek szép emlék maradjon ez a hét. Mis-
kolciként erre az egyetemre járni nagyon jó érzés, hiszen a 
remek hangulat, ami egész évben az Egyetemvárosban ural-
kodik kizárja a lehetőségét annak, hogy bárki is unatkozzon. 
Kívánom minden elsőévesnek, hogy érezze nagyon jól magát, 
és maradandó élményekkel gazdagodjon!

BBZI ‒ Csetreki Imre
Milyen élmény volt számomra a gólyatá-
bor? Őszintén? Fergeteges, mert hála Is-
tennek olyan emberekkel találkozhattam, 
akikkel a mai napig nagyon jó barátságban 
vagyok. Első perctől kezdve bizalommal 
viseltettünk a másik iránt, és tudtuk azt, 
hogy nem csak arra a négy napra lettünk 
jóban, mint manapság szokás a fiatalok kö-
rében. Hatalmas élményt jelentett nekem 
a sok vetélkedő és játékos feladat, amit 

a szervezőink biztosítottak számunkra, ezek mindegyike a csapat 
összekovácsolódását szolgálta; egytől egyig arra épültek, hogy tu-
dunk bizalmat fektetni egy-egy, akkor még idegen emberbe a feladat 
teljesítése érdekében. Természetesen a bulikedvelő gólyáknak sem 
lehetett panaszuk semmire, mert mind a szálláson maguk közt, mind 
a híres „Rockyban” volt lehetőségük csillogtatni tánctudásukat.
Milyen miskolci egyetemistának lenni? Nekem nagyon jó. Hogy mi-
ért? Mert egy családias környezetben lehetek, ahol az emberek se-
gítenek a tanulásban és a gyakorlásban, persze csak ha megkérem 
őket. A tanárainkra sem lehet egy rossz szavam sem, mivel bárkihez 
lehet fordulni szakmai segítségért, és ami nem utolsó szempont, 
hogy nem szívatják a hallgatót sem évközben, sem pedig vizsgákon, 
mint ahogy azt hallani más egyetemekről. Ami még hatalmas segít-
ség a tanulmányok szempontjából nekem mint BBZI-s hallgatónak, 
hogy az ország egyik legmodernebb és legjobban felszerelt épüle-
tében tanulhatok. 

MAK ‒ Kronovetter Márton
Mint szerintem a legtöbben, én is 
enyhe szorongással érkeztem meg 
a kari balekhétre. Végre megérkez-
tünk a kollégiumhoz, a társaság pe-
dig egész jónak ígérkezett, a felsőbb 
évesek is elég nyitottak voltak felénk. 
Ahogy az ismerkedős, ismeretközlős 
programok vége felé elkezdett átfor-
dulni „bulivá” az egész,és friss körök 
alakultak ki,családias légköre lett az 
egésznek, (ez szerintem főként a kar 
létszámából fakad) ami a balekhét 
után is továbbkísért eddigi egyetemi 
pályafutásom során. Összességéb-
en sokkal több a jó élményem mint a 
rossz, és örülök neki, hogy az egye-
tem hallgatója lettem. 
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nem csuPán vas és beTon
az egyeTem városa, miskolc

Sajnos Miskolc gyakorta afféle szürke iparvárosként jelenik meg a magyar közgondolkodás-
ban, pedig a város éppúgy gazdag múlttal és értékvilággal léphetett a 21. századba, 
mint maga a Miskolci Egyetem. A hallgatói éveit is gazdagabbá teheti az, aki kellőképpen 
nyitott, és felfedezi a borsodi központ világát.

Hamar szakítsunk egy sztereotípiával: Mis-
kolc nem a szocialista iparosítás produk-
tuma, még akkor sem, ha a háború utáni 
iparosító (város)politika tényleg erőteljes 
nyomokat hagyott rajta. A város ugyanis már 
a 19. század végére fontos ipari és kereske-
delmi központtá fejlődött, amelynek belváro-
sa javában máig megőrizte az egykori pol-
gári világ – főleg klasszicista és szecessziós 
– építészeti örökségét. A történelmi belváros 
persze nemcsak műemlék jellegű épületei-
vel, hanem a kulturális élet legfőbb intézmé-
nyeivel is várja az egyetemi hallgatóságot 
(is), így például a Miskolci Nemzeti Szín-
házzal, amely – nem mellesleg – a jelenlegi 

Magyarország első 
kőszínházaként épült. 
A belvárost gazdagítja 
még a Szinva patak, 
és különösen a nem-
rég megújult Szinva 
terasz is. A történelmi 
városrész fölé emelke-
dő Avas hegy a maga 
kilátójával és templo-
mával úgyszintén han-
gulatos atmoszférát te-
remt. Az említett kilátó 
egyébként, ahonnan a 
hegyoldal zöldövezeté-
ből szemlélhetjük az alattunk elnyúló várost, 
különösképpen ajánlott.
Ugyanakkor a magyar középkor emlékeit 
is fellelhetjük Miskolcon, egész pontosan 
Diósgyőrben. A város egyik fő büszkesége 
ugyanis az a diósgyőri vár, amely a fény-
korát még Nagy Lajos királysága idején 
élte. A magyarországi gótikus várépítészet 
gyöngyszeme egyébként augusztus végétől 
már felújított állapotában fogadhatja látoga-
tóit. …És ha már Diósgyőr: a város fontos 
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jelképe maga a futballcsapat, amelyet egy 
országszerte egyedülálló 
miliő vesz körül. A DVTK 
lényegében a miskolci, 
sőt a borsodi mindennapi 
kultúra és identitás fontos 
tényezőjévé vált.
Miskolc–Lillafüred szintén 
olyan hely, ahová egyszer 
mindenképpen érdemes 
e l l á t o g a t n i , 
merthogy a mai 
közigazgatási 
Miskolc egyik, 
ha nem a leg-
szebb része, 
amely első-
sorban a ter-
m é s z e t b e n 
k i k a p c s o -
lódni, illetve 
k i r á n d u l n i 
vágyókat invitálhatja. A festői Hámori tó 
mellett itt található többek között Magyar-
ország legmagasabb vízesése, a tó felett 
pedig a híres neoreneszánsz kastélyszál-
ló is. Úgyszintén fontos turisztikai központ 
Miskolctapolca, ahol az év bármely peri-
ódusában felkereshetjük az – Európában 
is kuriózumszerű – Barlangfürdőt, amely 
egy természetes barlangban kiépült me-
leg vizű medencékkel várja vendége-
it. A tapolcai parkban található az igen 

különleges Békás-tó is: a régi kráterben 
mintegy ötven hőforrás táplálja tavat, a víz-
felszín pedig, amelyet több helyütt vízililiom 
borít, szinte bugyog a feltörő gázoktól.
Persze a helyi nehézipari örökségről sem 
feledkezhetünk meg, ugyanis Miskolc acél-
városi múltja is hozzájárult a város mai ar-
culatához és karakteréhez, tehát része egy 
olyan egésznek, amelyet igenis lehet szeret-
ni. Érdemes tehát felkeresni a diósgyőri gyár 
épületeit is, ahol nyaranta immár fesztivál és 
egyéb kulturális programok is várják a fiatal-

ságot.
A folyamatosan szépü-
lő történelmi belváros 
galériái, múzeumai és 
templomai, a régi Diós-
győr vára és hangulatos 
utcái, vagy éppen a Bükk 
hegység kirándulóhe-
lyei – megannyi további 
értékkel együtt – egy-
aránt arra biztathatja a 

hallgatóságot, hogy ne maradjon 
a hét valamennyi napján az Egye-
temvárosban, hanem nyisson, és 
fedezze fel magának a városnak, 
Miskolcnak a világát is.

Rada János
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Út a gépészmérnÖki diplomáig
a miskolci egyetemen

Ez a rövid írás elsősorban az elsőéves (po-
gány, majd remélhetőleg balek) gépészmér-
nök-hallgatóknak szól, de remélem, hogy a 
felsőbb éves Firmák is találnak benne hasz-
nos információkat. Esetleg megerősítik, ne-
tán megcáfolják.
Túl a balekhét közösségformáló és meg-
próbáltató eseményein elkezdődik az első 
szemeszter. Visszaemlékezve az első egye-
temi napomra, fura érzésekkel léptem be 
az I. előadóba, köszönhető ez a 
terem atmoszférájának, vala-
mint annak, hogy velem együtt 
körülbelül több mint 200 hall-
gató vett részt az előadáson. 
Az egyetemen viszonylag nagy 
szabadság „szakad” az ember-
re. Mindenki maga osztja be az 
órarendjét, az előadásokról és 
a gyakorlatokról lehet hiányozni 
(bár nem javasolt), órák közötti 
szünetekben elmehetünk ká-
vézni, ebédelni, meginni egy jó hideg sört a 
Rockyba, ha az embernek úgy van kedve. 
Az első komolyabb számonkérés a félév első 
felének végén tapasztalható, ami, ha esetleg 
nem sikerül, „semmi probléma, majd pótzh-n 
megírjuk!” Mindeközben esténként járunk 
balekokításra, aztán leendő keresztapánkkal 
elmegyünk a Rockyba vagy a Kettesbe, kinek 
melyik műfaj jön be jobban. Egy idő után járni 

fogtok mindenhová, ha sikerül a krediteket 
teljesíteni. És a hangsúly a teljesítésen van… 
A korábban említett szabadság az, ami viss-
zaüthet. A rutinos Firmákat látva sokan azt 
gondolják, hogy könnyű teljesíteni a félévközi 
követelményeket, így kellő alázat és tanulás 
híján az első zárthelyik elégtelenre sikerülnek, 
aminek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, 
mert majd bepótoljuk félév végén! Mikor? Fél-
év végén? Amikor ott lesznek a további zárt-
helyik, feladatleadások? Akkor már késő lesz, 
az emberen nagyobb lesz a nyomás, mint a 
rendes időszakban. Az én időmben a félév 
végén jött a felezés, ami gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy az évfolyam fele elhullott a 
nem sikerült pótlások miatt, és félévismétlés 
lett a vége. A mai kreditrendszerben látszó-
lag könnyebb helyzetben lennénk, mert foly-
tathatjuk tovább a tanulmányainkat az előírt 
keretek között. Azonban találkozok olyan 
végzős hallgatókkal, akik államvizsga előtti 
héten még az első-, másod- és ki tudja ha-

nyadéves elmara-
dásaikat pótolják, 
holott mennyivel 
nyugodtabbak len-
nének, ha az utol-
só, legfontosabb 
megmérettetésük-
re tudnának ké-
szülni!
Azt mondják – és 
ezt meg is tudom 

erősíteni –, az egyetemi évek a 
legszebbek az ember életében. Ennek oka, 
hogy életre szóló barátságok alakulnak ki, 
a mi egyetemünkön ez különösen igaz egy 
még erősebb közösségformáló jelenségnek, 
a selmeci diákhagyományoknak köszönhető-
en. Mit csináljunk, hogy az út kevésbé legyen 
rögös, vérrel és verítékkel kikövezve? A vá-
lasz látszólag egyszerű, szeressük a szak-
mánkat! Legyünk alázatosak a szakmánkkal 

Fo
tó

k: 
Ki

ss
 V

ikt
o

r



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

29ÚT A DIPLOMÁIG
szemben. A kellő időben készüljünk a zárthe-
lyikre, feladatbeadásokra. Keressük a felsőbb 
éves Firmák összegyűjtött tapasztalatait, ne 
féljünk kérdezni az oktatóktól, ha valami nem 
világos, járjunk konzultációra – bár javaslom, 
hogy konzultálni úgy menjenek, hogy tudja-
nak kérdezni. Az már rossz, ha nem tudják 
a tantárgy, vagy rosszabb esetben az oktató 
nevét. Van ilyen is…
Cserébe mit kaphatnak? A Miskolci Egye-
temen számos nemzetközileg elismert pro-
fesszor, tapasztalt kutató, oktató van jelen 
– korosztálytól függetlenül, akik a felgyűlt 
szakmai tapasztalatot és tudást átadhatják. 
Ezeket bizonyítja, hogy jelenleg több Nemzeti 
Kiválóság Program ösztöndíjas kutatója, ok-
tatója van jelen egyetemünkön. Szakirányvá-
lasztáskor mindenki dönthet arról, hogy mely 
irányban szeretné ismereteit bővíteni (pl.: 
szerszámgépészeti és mechatronikai szak-
irány). Ehhez azonban túl kell jutni a kezdeti 
alapozó természettudományos és szakmai 
tantárgyakon. Eb-
ben az időszak-
ban az embernek 
olyan érzése 
lehet, hogy bizo-
nyos témakörö-
ket feleslegesen 
oktatnak neki. 
Meg kell cáfol-
nom, nincsenek 
feleslegesen oktatott 
szakmai tantárgyak! Szakirányválasztás után 
erről mindenki megbizonyosodik, főleg, ha él 
a tanszékek adta lehetőségekkel, és Tudo-
mányos Diákköri (TDK) dolgozatba fog, vagy 
elképzelhető, hogy szorgalmánál fogva akár 
kutatási projektbe is bekapcsolódhat, amit 
célszerű is kihasználni! Aki ilyen elhatározás-
ra jut, az a mérnöki problémák megoldásait 
már tudományosabb szemlélettel fogja ke-
resni. Saját tapasztalataimból kiindulva szá-
mos területen előfordul, hogy vannak olyan 
folyamatok a természetben és a gyakorlat-
ban, amelyek megoldására a választ csak 
numerikus módszereket alkalmazva találhat-
juk meg. Azok a hallgatók, akik PhD-tanulmá-
nyokat szeretnének folytatni, szinte biztosan 
találkoznak majd a saját kutatási területükön 

olyan kérdésekkel, ahol különböző numerikus 
módszerekkel kell a problémát megoldaniuk, 
és itt nem csak a műszaki tudományokra gon-
dolok. Pedig mennyire haszontalan tantárgy-

nak tartottuk hallgató korunkban a 
numerikus módszereket, ez is olyan 
felezős tantárgy volt…
Zárógondolatként annyit írnék, hogy 
legyenek büszkék arra, hogy a Mis-
kolci Egyetemre járhatnak, szeres-
sék a szakmát, legyenek kíváncsiak 
a szó jó értelmében. Ha ezeket és 
a korábban említett megfontolásokat 
szem előtt tartják, akkor remélhető-

l e g időben elérik a kitűzött céljukat, és 
mérnökké válnak.

Hegedűs György

A szerző a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 
és Informatikai Karának Szerszámgépek In-
tézeti Tanszékének oktatója, aki jelenlegi ku-
tatását a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt 
projekt keretében végzi. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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efott
aHogyan én láttam

A nyár a fesztiválok időszaka. Nem találkoz-
tam még olyan egyetemistával, aki ne ven-
ne részt a hőség hónapjaiban legalább egy 
fesztiválon. Mindenki igyekszik kipihenni az 
agyzsibbasztó vizsgák és szemináriumok 
tömkelegét, és ehhez mi sem lehetne meg-
felelőbb tér, mint egy (vagy akár két-három) 
fesztivál. A fesztivál és a koncert szavak kö-
zött nem tehetünk egyenlőségjelet. Ugyan 
koncertek sorozata egy-egy fesztivál, még-
sem egy és ugyanaz. Ez pontosan olyan, 
mint a bogár és rovar esete. Vagyis minden 
fesztiválon van koncert, de nem minden kon-
cert fesztivál. A fesztiválozás egy életérzés. 
Nem mindenki szereti, nem mindenkinek 

való, de azok, akik belekóstolnak az ízébe, 
bizony nem érik be egy fesztivállal nyaran-
ta. Az EFOTT-on minden divat, amit a hét-
köznapokban nem vennél fel. A fesztiválozó 
ruhadarabok és kiegészítők lényege, hogy 
viselője kitűnjön a tömegből. Itt minden 
olyan viselet trendi, amelyről máskor az őrült 
jelzőre asszociálnának az emberek. Az idei 
EFOTT kivételes volt, és ezt nem csak azért 
mondom, mert Miskolc adott neki otthont. 
A rendhagyó jelző a jelszavává vált az idei 
fesztiválnak. Számunkra rendhagyó volt, hi-
szen itthon voltunk, az Alma Materünk karjai 
között bulizhattunk, ami olyan volt, mintha a 
Miskolci Egyetemi Napok kissé kinőtte vol-
na magát. Nekünk ezért volt rendhagyó és 
különleges, amíg mások csupán a vízpart hi-
ányára hivatkozva aggatták a 2014-es fesz-
tiválra a rendhagyó jelzőt. Nekünk, és ezt 
bizton állíthatom, nem hiányzott a vízpart.
A vizsgaidőszak lezárultával mindig olyan 
kihalt az egyetem. Mindenki kiköltözik a kol-
légiumból, már nem kell se vizsgákra sietni, 
se órákra járni. Csak a nyári kollégiumban 
lakókat látod szállingózni a campuson. Kicsit 
olyan érzése lesz az embernek, mintha egy 

Ez az a mozaikszó, amelyről nem mindenki tudja, hogy minek a rövidítése, viszont mindenki 
tudja, mit jelent: kedvenc zenekarod testközelből, napokon keresztül tartó buli, sátorozás, 
haverok, „fesztivállapot”, gumicsizma, de idén csatlakozott még az asszociációk sorához a 
Miskolci Egyetem is. A nyár bulija felborzolta Borsod szívét, és az Acélváros napokon keresz-
tül lüktetett együtt a fesztiválozó fiatalokkal.
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31EFOTT
vesztes csata helyszínére érkezne ezekben 
a nyári hónapokban. Szinte sír az Egyetem-
város, hogy nem lengi át az egyetemi hall-
gatók ricsaja. És 
ebben a síri csend-
ben érkezett meg 
az EFOTT. Július 
közepén újra éle-
tet adott egyete-
münknek, és ismét 
zsibongott ez a 
városrész. Sze-
mély szerint való-
ban úgy éreztem 
magam, mintha a 
Miskolci Egyetemi 
Napokon lennék, 
csak több volt az ide-
gen, ismeretlen arc. Ez a mi városunk, ez 
a mi egyetemünk, ez a mi helyünk – ez az 
EFOTT a mi 
fesztiválunk 
volt. Fan-
tasztikus ér-
zés volt úgy 
járni-kelni a 
l e k o r d o n o -
zott területen, 
hogy tudom, 
merre kell 
menni, ha rö-
vidíteni akarok, 
tudom melyik 
színpad merre 
található, valamint azt is tudom, hogy mer-
re van a ki- és a bejárat. Edda, P. Mobil, 
Punnany Massif, Quimby, 
Beatrice, Kozmix, Korda 
Gyuri, Dévényi Tibi bácsi, 
Hősök, Brooklyn Bounce, 
Belga, Brains, Vad Fruttik, 
Hooligans – csak néhány 
azok közül a nagyszerű 
fellépők közül, amelyeket 
a fesztivál idén Miskolcra 
hozott. Ezektől a zeneka-
roktól rengett az egész 
Egyetemváros. 
Én személy szerint tel-
jesen máshogyan éltem 

meg ezt a hetet, mint eddig bármilyen más 
hasonló rendezvényt. A Megavíziós stábtag 
fiúkkal szerettünk volna titeket állandóan 

tájékoztatni, ho-
gyan változik a 
hangulat napról 
napra, a forró-
drót másik végén 
akartunk tartani 
benneteket. Sze-
rettük volna meg-
hozni a kedvüket 
az otthonmaradt 
fiataloknak, hogy 
pakolják össze a 
legszükségesebb 
holmijaikat, pattan-
janak buszra, és 

jöjjenek el ők is a fesztiválra. Én végig be 
voltam zsongva. Amikor 
éppen nem felvételt készí-
tettünk a fiúkkal, akkor tele-
fonon egyeztettünk, hogy 
mikor és hol találkozzunk. 
Napról napra új dolgokat 
találtunk ki, napról napra 
jobban magával ragadott 
minket a fesztivál han-
gulata. Szerettünk vol-
na mindent visszaadni 
a képernyőn keresztül 
abból, ami Borsod szí-
vében akkor dobogott. 

Remélem sikerrel jártunk és elértük azt, 
amit szerettünk volna. Egy biztos, mi reme-
kül éreztük magunkat. Én sohasem fogom 

elfelejteni azt az EFOTT-ot, amelynek az 
Alma Materem 
adott otthont, és 
amely elhitette 
velem minden 
áldott reggel, 
hogy ez a pár 
nap örökké fog 
tartani.

Muntyán
Bernadett
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üTemTerv, avagy mi vár ránk a 2014/15-ös Tanévben 
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Az EFOTT után sem csendesedik el a cam-
pus, hiszen az augusztus 24-től 27-ig tartó 
gólyatáborral indul – nem hivatalosan – az 
új szemeszter. Ekkor ismerkedhettek meg 
az egyetemi élettel, köthettek életre szóló 
barátságokat más gólyákkal 
vagy idősebb és tapasztaltabb 
hallgatókkal, és ekkor kaphat-
tok egy kis szeletet abból, amit 
Magyarország egyik legjobb 
egyeteme tartogat számotokra.
Szeptember elsejétől indul a 
regisztrációs hét, amikor is a 

Neptun-rendszerben lehetőségetek nyílik je-
lentkezni a kötelező vagy éppen szabadon 
választható tantárgyakra. Ha meggondoljá-
tok magatokat, vagy változtatni szeretnétek 
órarendeteken, ezen a héten tehetitek meg, 
szóval ne habozzatok, használjátok ki a nyár 
utolsó hetét arra, hogy odafigyeltek a tárgy-
felvételre, és a megfelelő kreditmennyiség 
felvételére.
Szeptember 8-ától kezdetét veszi a szorgal-
mi időszak, megkezdődnek az előadások és 
a szemináriumok, és december 12-ig hall-
gathatjátok és jegyzetelhetitek kedvenc tan-
tárgyaitok legmagasabb szintű előadásait.
A szorgalmi időszak vége sajnos sem azt 
nem jelenti, hogy készülhettek a karácsony-
ra, sem azt, hogy elkezdhetitek szervezni 

a szilveszteri bulit, 
hanem azt, hogy el-
érkeztetek az első 
komolyabb kihívás-
hoz tanulmányai-
tok során, hiszen a 
vizsgaidőszak ke-
retein belül számot 

Új év, új lehetőségek – tartja a mondás, és ha ez valakikre igaz, akkor az egyetemistákra 
különösen. Ismét eltelt egy év, maradtak ismerős arcok, mentek és érkeztek régi és új barátok, 
de mint mindig, ezúttal is töretlen és folyamatosan növekvő a Miskolci Egyetem hatalmas 
családja. Az alábbi írásban szeretnénk minden gólyának és már rutinosabb egyetemistának, 
vagyis Nektek bemutatni, hogy milyen kötelezettségeket, illetve kikapcsolódási lehetősége-
ket tartogat számotokra az idei évben egyetemünk.
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kell adnotok az általatok felvett tantárgyak 
tételeiből, feladataiból írásban, vagy kollok-
vium formájában szóbeli vizsgával. Minden 
egyes vizsgaidőszak egy újabb mérföldkő 
életetekben, komoly kötelezettség, hiszen 
nagymértékben befolyásolja a további tanul-
mányaitokat, illetve, ami a legfontosabb és 
legkecsegtetőbb az egyetemisták között, az 
ösztöndíjakat is ennek az eredménye hatá-
rozza meg.
Természetesen nemcsak a tanulásból áll az 
egyetemista lét, hanem a kiváló és utánozha-
tatlan hallgatói életből, amely minden itt ta-
nuló fiatal hétköznapjait megszépíti és felejt-
hetetlenné teszi. A tanulás mellett az új tanév 
első felében is számtalan lehetőségetek lesz 
arra, hogy kikapcsolódhassatok, és új él-
ményekkel 
gazdagod-
hassatok.
Szeptember 
19-én támad 
az egyete-
mi sportnap, 
ahol is min-
denki kiél-
heti mozgás 
iránti szen-
v e d é l y é t , 
miközben a 
legkülönbözőbb 
sportágak kerete-
in belül küzdhet-
nek a karok hall-
gatói egymással.
Szeptember 26-
án ismét meg-
rendezik a már 
hagyománnyá 
vált Kutatók Éj-
szakáját, illet-
ve a könyvtár 
egész évben 
nyitva áll, és filmvetítésekkel kedveskedik a 
kultúra rajongóinak.

Október 8-án a kollégiumok újra összecs ap-
nak a Kolimpián, és szórakoztató feladatok 
közepette idén is eldől, melyik a legjobb kol-

légium a campuson. 
Az első év végéhez kö-
zeledve, november 7-én 
érkezik a gólyák életének 
egyik legemlékezetesebb 
bulija, a Gólyabál, ahol ki-
rálynőknek és királyoknak 
öltözhettek, és tánccal, 
valamint jobbnál jobb kon-
certekkel tehetitek fel azt 
a bizonyos pontot az első 
félévre.
És mi vár rátok a máso-

dik félévben? Ezt elég 
csak címszavakban 
leírni: MEN, állásbör-
ze, rektori szünetek és 
még rengeteg kecseg-
tető esemény, amelyek 
részletes ismertetésé-
ért keressétek minden 
hónapban az ingyenes 
MEgazint, ahol további 
információkat tudhattok 
meg.

Keszi Bálint
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Hallgatói

Öntevékeny csoportok

A hallgatói öntevékeny csoportok le-
hetőséget adnak arra, hogy a hasonló 
érdeklődési körrel bíró diákok szerve-
zett keretek között tölthessék együtt a 
szabadidejüket.

fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
rAkár elsőéves, akár felsőbb éves hallgató-

ként csatlakozol egy, netán több hallgatói 
öntevékeny csoporthoz, biztos lehetsz ab-
ban, hogy hasonló gondolkodású barátok-
kal, velük pedig életre szóló élményekkel 
fogsz gazdagodni. Egyetemünkön egy hall-
gatói öntevékeny csoport megalakításához 
legalább tíz hallgató szükséges. Léteznek 
kari, karközi, illetve karon kívüli csoportok 
is, amelyek működését természetesen az 
egyetem is segíti, hiszen a csoportok a 
Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkor-
mányzat által különböző erőforrásokért a 
rektorhoz, illetve a karok vezetőihez fordul-
hatnak.
Az utóbbi években körülbelül ötven hall-
gatói öntevékeny csoport működött folya-
matosan a Miskolci Egyetemen, közöttük 
számos hagyományápoló, szakmai, nem-
zetközi, kulturális, közéleti, művészeti, tu-
dományos vagy éppen sporttal foglalkozó 
társaságot, klubot, kört találhatunk. Így pél-
dául a közéletire és a szakmaira egyaránt 
jó példa lehet a Citromfa Politikai Műhely, a 
művészetire pedig a Fafaragó Öntevékeny 
Diákkör. Bizonyos, hogy hallgatóként a kö-
vetkező tanévben is rengeteg lehetőséged 
lesz arra, hogy érdeklődésednek megfele-
lő csoportokat találhass. Ugyanakkor, ha 
ez mégsem sikerülne, hallgatótársaiddal 
összefogva akár Te is létrehozhatsz egy 
új hallgatói öntevékeny csoportot! További 
információkat a csoportokról a Diák Irodán 
kaphatsz.

Schäffer Anett

miskolci ökumenikus 
egyetemi lelkészség

A Miskolci Egyetemre járó hívő fiatalok 
egyetemi keretek között is gyakorolhat-
ják a vallásukat, sőt hasonló értékrendű 
hallgatótársaik között barátokra is lel-
hetnek az Egyetemi Lelkészség összej-
övetelein.

Az Egyetemi Lelkészség múltja az 1980-as 
évekre nyúlik vissza, amikor is hittancso-
port szerveződött egyetemünkön, 2003-ban 
pedig megalakult a Miskolci Ökumenikus 
Egyetemi Lelkészség, amely éppen az elő-
ző tanévben ünnepelte 10 éves jubileumát. 
Az Egyetemi Lelkészség jelenleg négy egy-
házat fog össze, mégpedig a római katoli-
kust, a görögkatolikust, az evangélikust és 
a reformátust.
A felekezetek, bár megtartják önállóságu-
kat, közös programokat is szerveznek. Az 
egyetemi hallgatóság az ökumenikus isten-
tiszteletek mellett az Egyetemi Lelkészség 
jóvoltából még különböző szabadidős és 
sportprogramokon is részt vehet.
A B1–C1 épület II. emeletén (a pékség fe-
lett) találhatod meg a Miskolci Ökumenikus 
Egyetemi Lelkészséget, ahol majd’ mindig 
feltöltődhetsz lelkileg, bármelyik felekezet-
hez tartozz is.

Schäffer Anett
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A   keresztrejtvény megfejtését szeptem-
ber 10-ig küldhetitek el a megazin.skandi@
gmail.com e-mail címre. Az üzenet tárgyába 
írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés gó-
lyaszám. Ne felejtsétek el továbbá feltüntetni 
a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! 
A helyes megfejtést beküldők között 3 db 

8 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a ME-HÖK 
felajánlásában. A nyerteseket a megadott 
elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon 
értesítjük a nyeremények átvételének mód-
járól. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok 
vehetnek részt, akik mindkét megfejtést be-
küldik!
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