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A szerkesztő levele

Ha kimondjuk a hónap nevét: „szeptember”, ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt a tanévkezdés 
jut eszébe. Az élményekkel átitatott nyár után 
ismét az egyetem padjait koptathatjuk, ami talán 
kevesebb közvetlen élményt tartogat, mégis jó 
ismét itt lenni az ismerős környezetben, a tan-
körtársak, barátok, oktatók között. 

A MEgazin szeptemberi száma hidat kíván ké-
pezni a nyár élményei és az előttünk álló tan-
év között. Kezdjük először a nyár felejthetetlen 
eseményeivel. A Miskolci Egyetem campusa 
talán még sohasem látott vendégül annyi em-
bert, mint idén nyáron, hiszen Miskolcon került 
megrendezésre az ország legnagyobb hallgatói 
fesztiválja, az EFOTT. Sok-sok remek fotó segít-
ségével igyekszünk feleleveníteni számotokra 
a fesztiválhangulatot. Alig szusszantunk egyet, 
máris berepültek hozzánk az idei gólyák. Isten 
hozott benneteket! Jó helyen vagytok! A gólya-
tábor élményeit is igyekszünk felidézni e havi 
számunkban. Augusztus legvégén pedig a dok-
toranduszok táboroztak nálunk. Cseréltek tudást 
és tapasztalatot, és persze igyekeztek megis-
merni csodás egyetemünket és városunkat is.

Az előttünk álló időszakról a leghitelesebb sze-
mélyt igyekeztünk megkérdezni, így egyete-
münk rektorával, Prof. Dr. Torma Andrással is 
olvashattok egy évindító nagy interjút – számta-
lan kérdésre választ kaphatunk az egyetem min-

dennapjait és terveit illetően. Ha már az interjúk-
nál tartunk: megszólal az újságban Bíró Tibor, 
a CineMis igazgatója, akit a közelgő Cinefesttel 
kapcsolatban kérdeztünk.

Szeptembertől kezdődően új rovatokkal is talál-
kozhattok a MEgazinban, a megszokott magas 
színvonalon. Az első a „Jó tudni!” névre hallgat, 
és alapvetően egy tudománynépszerűsítő rovat-
nak szánjuk. Lehetőséget szeretnénk biztosítani 
egyetemünk diákjainak és fiatal oktatóinak, hogy 
publikáljanak és beszámoljanak kutatási ered-
ményeikről mindenki számára közérthető mó-
don, felkeltve ezáltal az érdeklődést kutatásaik 
és tudományterületük iránt.

A nyár folyamán újságunk életében is örömteli 
változások következtek be. Végre elindítottuk 
weblapunkat, amelyet a www.megazin.uni-mis-
kolc.hu címen találhattok, valamint saját Youtube- 
csatornánk is van már, ahol igyekszünk az 
egyetemen történő fontos dolgokról mozgókép 
formájában is beszámolni.

Nézzetek és olvassatok minket! Az előttünk álló 
tanévre pedig a MEgazin stábjának nevében 
sok erőt és kitartást kívánok!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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4 Fókuszban
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Hogyan értékeli a ciklus első évét?
Összességében sikeres és jó év volt az 
egyetem számára. Célként azt tűztük ki, 
hogy egy letargikus gazdasági és morális 
állapotban lévő intézményt állítsunk helyre, 
ami sikerült is. Megítélésem szerint ugyanis 
visszaállt az egyetem normális működése 
anyagi és szellemi értelemben egyaránt. 
Ma már elmondható, hogy a Miskolci Egye-
temen nincs hadigazdálkodás, és a dolgo-
zók sem a sajtó útján vitáznak, üzengetnek 
egymásnak. Arra törekedtünk tehát, hogy 
egyfelől a váltás zökkenőmentes legyen, 
vagyis se az oktatók, se a hallgatók ne 
érezzenek semmiféle megrázkódtatást. Át-
mentettük a múltból mindazt, amit át kellett 
menteni, ugyanakkor a vezetésben egy tel-
jesen új koncepció és szemlélet érvényesül. 
Így mára igen sok változás is történt.

Melyek voltak ezek a változások?
Célul tűztem ki például az egyetem egyfajta 
decentralizációját, amely itt a karok meg-
erősítését jelenti. Egy egyetemet ugyanis 
nem a dékánok ellen, hanem a dékánokkal 
együtt kell vezetni. Éppen ezért az elmúlt 
évben valamennyi fontos döntést együtt is 
megvitattunk. A decentralizáció persze fi-
nanszírozási szempontból is fontos lehet. 
Mivel az állami források jelenleg az egye-
temi költségvetésnek csupán mintegy a fe-
lét fedezik, megnő a különböző pályázatok 
jelentősége. Érdekeltebbé kell tehát tenni a 
karokat abban, hogy egyrészt pályázzanak, 
másrészt pedig egyre nagyobb számban 
képezzenek önköltséges hallgatókat. Az 
ilyen bevételeknek ugyanis – a decentrali-
záció következtében – mára jóval nagyobb 
hányada maradhat a karoknál, mint koráb-
ban. A nagyobb függetlenség persze a ka-
rok vezetése számára nagyobb felelősség-
gel is jár, erről sem szabad megfeledkezni. 
A Miskolci Egyetem ugyanakkor egyetlen 
jogi személy, egyetlen egységes, igazi uni-
versitas, amelynek ereje éppen az egységé-
ben rejlik. Ez azt is jelenti, hogy mindnyájan 
egy hajóban evezünk: együtt sírunk, együtt 
nevetünk. Az összegyetemi érdekek ezért 
mindig meg kell, hogy előzzék a kari érde-
keket. A dékánoknak tehát, ha kari állás-
pontjaik az universitas érdekeivel ütköznek, 
engedniük kell. Ebben hajthatatlan vagyok.

Az új félév kezdetén Prof. Dr. Torma Andrással, az egyetem rektorával beszélgettünk az 
elmúlt év eredményeiről és a jövő kihívásairól.
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5Fókuszban

Miképp látja jelenleg az egyetem jövőjét?
Hosszú távon jelenleg 2020-ig láthatunk. 
A fő cél az, hogy a Miskolci Egyetem egy 
olyan universitas maradjon, amelynek erős-
sége a sokszínűség, és amely – a mai ka-
tegóriák szerinti – Kiváló Egyetemként sze-
repelhet az ország hét legjobb felsőoktatási 
intézménye között. Jó úton indultunk el, és 
nem szabad, hogy azok az erők győzzenek, 
amelyek csupán egy műszaki intézményt 
képzelnének el Miskolcon.
Fontos, hogy a jövőben újabb és újabb sza-
kokat indítsunk, valamint emeljük az angol 
nyelvű képzéseink számát, az országban 
egyedülálló, unikális képzéseinket pedig a 
határainkon túl is még népszerűbbekké te-
gyük. Most körülbelül száz külföldi hallga-
tónk van, a cél pedig az, hogy ez a szám 
ötszázra nőjön. Itt meg kell jegyezni, hogy a 

közelmúltban a Miskolci Egyetem egy nem-
zetközi akkreditáción is megfelelt, mégpe-
dig az elsők között Magyarországon. Mivel 
az állami forrásoknak csekély hányada jut 
a fejlesztésre, a jövőben is elemi jelentő-
ségűek lesznek az uniós pályázati források 
számunkra. A jövő záloga tehát, hogy tud-
junk alkalmazkodni a mindig változó körül-
ményekhez, a realitásokhoz. 

És ami a közeljövőt, tehát az újabb tanévet 
illeti?
Úgy gondolom, a következő tanévben nagy 
megrázkódtatást nem fog átélni az egye-
tem. Remélhetőleg a kancellári tisztség sem 
fog teljesen új helyzetet teremteni. Igaz, egy 
új jogintézményről van szó, amely lénye-
gében megkettőzi az egyetemi vezetést, 
ugyanakkor fontos, hogy a fenntartónak 
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6 Fókuszban
sem érdeke, hogy olyan kancellárt delegál-
jon, aki a rektorral nem tud együtt dolgozni, 
hiszen az esetleges személyes ellenséges-
kedés kárvallottja mindenhol maga az intéz-
mény volna. A felsőoktatásnak, így a Miskol-
ci Egyetemnek márpedig senki sem akarhat 
rosszat. A törvény egyébként, amely szerint 
az intézmény elsőszámú felelős vezetője 
továbbra is a rektor, számos olyan kérdést 
is felvet, amelyre majd csak a gyakorlat ad-
hatja meg a kellő választ, illetőleg a törvény 
végrehajtási rendelete.
Ami biztos: szeptemberben megünnepel-
jük az egyetem Miskolcra érkezésének 65. 
évfordulóját, amelyet összekapcsolunk egy 
másik eseménnyel: a kínai–magyar diplo-
máciai kapcsolatfelvétel szintén 65. évfor-
dulójával. Kína igenis jelentőséget tulajdo-
nít ennek. Egy közös konferenciával fogunk 
ünnepelni. A Konfuciusz Intézet egyébként 

nemcsak hazai, hanem nemzetközi mércé-
vel mérve is hatalmas kincs, amit fejleszte-
nünk, őriznünk kell.

Milyen változásokat hozhat majd a duális 
képzés bevezetése?
A duális képzés lényege az, hogy a hallga-
tók egy része már egyetemi tanulmányai 
idején is közelebb kerüljön a gyakorlati élet-
hez. Fontos, hogy csupán a hallgatók egy 
részét érinti mindez, hiszen a duális képzés 
főleg a műszaki és informatikai területek 
hallgatóit érintheti; Kizárólag azokat, akik 
önként vállalják a többletmunkát, és akik 
persze munkabért is kapnak a foglalkoztató 
vállalattól. Ők a jövőben igen sok időt töl-
tenek majd konkrét munkahelyeken, példá-
ul a Boschnál vagy éppen a Takatánál. Ez 
mind a hallgatók, mind pedig a munkaadók 
számára kiváló lehetőségeket rejthet. Úgy 

gondolom tehát, hogy a duális 
képzés egy alapvetően jó ta-
lálmány. A dékánokkal közösen 
végig kell majd gondolnunk, 
hogy mely képzéseken lehet le-
hetőség egy ilyen átállásra.

Hogyan értékeli az Egyetemi 
Ügyfélszolgálati Központ re-
formját?
Egyelőre még a folyamat ele-
jén vagyunk, de tény, hogy az 
átállás eddig mindenféle meg-
rázkódtatás nélkül történt, az 
egyetemi közvélemény, a hall-
gatóság pedig elfogadta a vál-
tozásokat. Természetesen van-
nak még gyermekbetegségek 
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7Fókuszban
a rendszerben, hiszen 
a tanulópénzt itt is meg 
kell fizetni. Az új tanév-
ben a Központ munkája 
már mindenképpen gör-
dülékenyebb lesz.

Mikor adhatja át az 
egyetem a megújult fő-
épületet?
A főépület be nem feje-
zése az elmúlt időszak 
egyik legnagyobb kudar-
ca az Egyetem számá-
ra, de nem az Egyetem 
hibájából. Az esetről 
egyébként elmondható, 
hogy a magyar építőipar igazi állatorvosi 
lova. Az anyagiak ugyan jelenleg is biztosí-
tottak, de most egy új közbeszerzési pályá-
zatot írtunk ki. A következő év első felében 
mindenesetre be kell, hogy fejeződjön a fel-
újítás.

Jut ideje rektorként az oktatási feladatokra is?
Úgy gondolom, hogy hivatás szempontjá-
ból az orvosé mellett az egyetemi oktatóé 
a legfontosabb feladat, amelyben igenis te-
hetünk az emberiségért, a jövőért, hiszen 
intelligens, felnőtt emberekkel oszthatjuk 
meg gondolatainkat. Még rektorként is vál-
laltam közigazgatási jogi előadásokat, ame-
lyeknek javát sikerült is megtartanom a múlt 
tanévben. Hivatali feladataim persze gyak-
ran elszólítottak. Gyakorlatok vezetéséről 
azonban a rektori hivatal mellett már szó 
sem lehetett.

Személyesen miképp élte meg az elmúlt 
egy évet?
Ahogy más sem, úgy én sem születtem 
rektornak. Észrevettem azonban 2013-ban 
a lehetőséget, amelyet a jó sors hozott, 
és éltem azzal. Ehhez persze a családom 
is kellett: a rektori pályázatom a mi közös 
pályázatunk volt. A családom ugyanis tudta, 
hogy hétfőtől péntekig, esetleg szombatig 
vagy vasárnapig nem fog látni engem, hi-
szen ők Budapesten élnek. Az elmúlt év egy 
igen „munkás” év volt, életem eddigi talán 
legnehezebb és legszebb éve, de én hiszek 
abban, hogy az elvégzett munka mindig 
meghozza a gyümölcsét. Ezért tennünk kell 
dolgunkat, el kell végezni azt a munkát, amit 
ránk osztott a Jóisten. Ha pedig már dolgo-
zunk, akkor azt jól, legjobb tudásunk szerint 
kell elvégezni, hiszen ezt az elvet hoztam 
otthonról, Nagykállóból, a családi házból.

Rada János
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A MEgazin Facebook-oldala:
www.facebook.com/me.megazin

Egyszerű, de nagyszerű. A Facebook kínálta 
lehetőségeket kihasználva „lájkolós” oldal for-
májában könnyedén 
elérhetőek va-
gyunk minden 
e g y e t e m i s t a , 
hallgató, tanár, 
dolgozó vagy 
egyszerű láto-
gató számára. 
Cikkeink, pilla-
natnyi bejelentke-
zéseink, képeink, 
videós anyagaink 
egyaránt megta-
lálhatóak itt és on-
line felületünkön. 
Közel ezer „lájkkal” 
bír már az oldal, és közvetve majd öt-
ezer embert érünk el anyagainkkal. 

A MEgazin hivatalos oldala:
www.megazin.uni-miskolc.hu

Híreket és információkat közlünk veletek, ami-
nek alapvető feltétele a pontosság és a fris-
sesség. Mivel a MEgazin havonta megjelenő 

sajtóorgánum, ezért egy könnyedén elérhető 
internetes oldallal naprakész anyagokat tu-
dunk prezentálni, legyen az egy beszámoló, 
egy interjú vagy közérdekű tájékoztató. Olda-

lunkon írásos, képi és vide-
ós anyagokkal, kulturális és 
sportrovattal, az egyetemet és 
a fiatalságot érintő cikkekkel 
egyaránt találkozhattok. 

Megavízió a Youtube-on is: 
MEgavízió
Legfrissebb szerzeménye a 
MEgazin csapatának a pár 
hónappal ezelőtt összeállt 
MEgavízió stábja, amely 
a Corvinuson vagy az EL-
TE-n már jól működő egye-
temi televíziók mintájára 
jött létre. Interjúkat, videós 

bejelentkezéseket, tudósításokat adunk 
minden fontos egyetemi és hallgatói rendez-
vényről, illetve a diákságot érintő események-
ről. Ezeket az anyagokat a MEgazin hivatalos 
internetes felületén, Facebook-oldalán, vala-
mint a MEgavízió YouTube-csatornáján egy-
aránt közzé tesszük, ahonnan két kattintással 
könnyedén elérhetitek.

Nagy Tomi

MEgazin a világhálón

Manapság elengedhetetlen, hogy egy magára valamit is adó újság vagy magazin inter-
netes felülettel rendelkezzen. Mi sem cselekedtünk másképp, hiszen a MEgazin létrejötte 
után nem sokkal a Facebookon, később pedig önálló online oldalként is megjelentünk.

8
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9Fókuszban

Augusztus végén a szenátusi tanácsterem-
ben tartott sajtótájékoztató keretében Sze-
derkényi Zita, a Heineken Hungária kommu-
nikációs menedzsere adta át azt a jelképes 
csekket, amelynek összegét gyakorlatilag a 
miskolci EFOTT résztvevői „itták össze”: a 
Heineken Hungária ugyanis a fesztiválozók 
által elfogyasztott minden egyes üveg Sopro-
ni sör árából 20 forintot elkülönített egy olyan 
közösségi célra, amelyet szintén a fesztiválo-
zók választhattak ki. 
A fesztiválozóktól az egyetemi vezeték nélküli 
számítógépes hálózati infrastruktúra bővítése 
kapta a legtöbb szavazatot, így a cég erre a 
célra adja a Miskolci Egyetemnek a támoga-
tást. Mint azt Prof. Dr. Torma András, egyete-
münk rektora elmondta, a Miskolci Egyetem 
nem irodai célú terei jelenleg 80 százalék-
ban lefedettek vezeték nélküli hálózat által. 
A Heineken Hungária által most átadott 1,5 
millió forintból az egyetem 90 százalékosra 
tudja emelni a lefedettséget. A cég felajánlá-
sát követve az egyetem a közeljövőben saját 
forrásból hasonló összeget különít el, hogy 
annak segítségével rövidesen teljes körűvé 
váljon az egyetemi wifi-lefedettség.

Tóth Orsi

balEKhét 2014

Augusztus utolsó hetére színesbe öltözött a 
Miskolci Egyetem: indulókat kántálva, lelke-
sítő csatakiáltásokkal rótták az egyetem útja-
it a kari pólókba öltözött elsőévesek, életük 
első egyetemi rendezvényének a keretein 
belül.

Lezajlott az év egyik legjelentősebb hallgatói 
eseménye, a gólyatábor, ami életre szóló em-
lékeket jelentett gólyáknak és szervezőknek 
egyaránt. A bALEKhét számos jobbnál jobb 
programmal várta az elsőéves hallgatókat. Ilyen 
volt például az Animal Cannibals és a Kozmix 
nagysikerű fellépése vagy az összegyetemi 
sportnap, ahol az elsősökön kívül a vállalkozó 
szellemű szervezők is megmérettethették ma-
gukat. Ezeken kívül pedig kari rendezvények, 
kirándulások, kocsmatúrák és vetélkedők várták 
a friss gólyákat. Az elsősök megismerkedhettek 
a legalapvetőbb selmeci fogalmakkal, és egy 
csöppnyi betekintést nyerhettek az itt tanuló diá-
kok varázslatos világába is. 
A bALEKhét második napján – rögtön a rekto-
ri köszöntőt követően – több száz színes lufit 
eresztettek fel az egyetem újdonsült tanulói. Az 
elsősök ME alakzatot formálva engedték útnak 
léggömbjeiket a RockWell Klub mögötti füves 
részről, ezzel talán kicsit azt is jelképezve, hogy 
egy új időszak méltó megnyitásaként elengedik 
a régit, búcsúznak a középiskolás éveiktől.
Leírhatatlan élmények, felejthetetlen emlékek, 
újdonsült barátságok és hatalmas bulik: ezek-
kel a jellemzőkkel lehet a leghitelesebben leírni 
az idei gólyatábort, amely – mint minden évben 
– idén is egy izgalmas, új világ kapuját nyitotta 
meg a friss egyetemisták előtt.

Kerekes Bernadett

Bővül Az egyetem wifi-lefedettsége

1,5 Millió forint jut fEjlEsztésrE a 
hEinEKEn jóvoltából
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Az EFOTT 1976 óta vándorfesztivál; közel 
harminc évet kellett várni arra, hogy ismétel-
ten Miskolc rendezhesse. Tizenhat hektáros 
területen több mint nyolc zenei színpadot 
állítottak fel, ami garantálta a kifogástalan 
esti szórakozást. Magát a helyszínt egyéb-
ként közel tíz km hosszúságú, egybefüg-
gő drótkerítés határolta. Az Egyetemváros 

közelében található Csónakázó-tó, a Bob-
pálya, a Tapolcai Barlangfürdő, rengeteg tú-
raösvény, táncház, gasztrofalu és sok más 
érdekes turisztikai látványosság és program 
színesítette az idei EFOTT-ot. A fesztivál 
nevéből adódóan nemcsak a zenei koncer-
tekről szól, hanem például a sportról is. A 
SportPont csoport jóvoltából rengeteg spor-
tolási lehetőséget kínált a rendezvény, a vízi-
focitól kezdve a labdarúgáson és röplabdán 
át egészen a rögbi- és kviddicsbemutatóig. 
A legnagyobb érdeklődés természetesen a 
MEFOB döntőket övezte, amelyeket idén is 
több sportágban (pl.: kosárlabda, labdarú-
gás stb.) bonyolítottak le az EFOTT-on. 

De lássuk a száraz tényeket, kik is láto-
gatták meg idén Miskolcon az EFOTT-ot: 
Tankcsapda, Kiscsillag, Quimby, Vad Fruttik, 
Compact Disco, MaryPopKids, Hooligans, 
Supernem, Kowalsky meg a Vega, Alvin és 
a mókusok, 30Y, Deák Bill Gyula, Karthago, 
EDDA, P.Mobil, Road, Balkán Fanatik, Ani-
mal Cannibals, Happy Gang, Dévényi Tibi 
bácsi, Halott Pénz, Belga, Punnany Massif, 
Brains, Ossian, New Level Empire, Anna 
and the Barbies, Magashegyi Underground, 
Splash, Kozmix. Idén nemcsak egy nagy 

Efott MisKolcon
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Mint minden évben, idén is megrendezték az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találko-

zóját, vagyis az EFOTT-ot. 2014-ben a rendezvénynek a Miskolci Egyetem adott otthont.
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11Fókuszban
külföldi fellépő látogatott el a fesztiválra, 
hanem a szervezők jóvoltából több, ki-
sebb zenekar is fellépett a HÖOK Stage-
ben. Ilyen volt a Vengaboys, a Brooklyn 
Bounce, a Mr. President és a SNAP! 
Az igazi pörgés szerdán indult, és tartott 
egészen szombatig. Az öt nap alatt nap-
közben Hip-Hop Akadémia, Slam Po-
etry-délután, Dumaszínház, rengeteg 
tehetséges fiatal zenekar és Civil Falus 
rendezvény szórakoztatta a közönsé-
get, amíg át nem léptünk az éj-
szakába, és jöttek az igazán 
nagy nevek. Vasárnap pedig 
kezdődhetett a romeltakarí-
tás, a költözés, a rekultivá-
ció és a rehabilitáció, majd a 
Miskolci Egyetem visszakapta 
régi formáját.

Nagy Tomi
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cinEfEst –
a fiatal filMEsEK nEMzEtKözi fEsztiválja újra MisKolcon

A Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. Torma 
András, egyben a Miskolci Múzsa Díj Alapít-
vány kuratóriumának elnöke adta át Önnek év 
elején a kulturális életben nagy elismerésnek 
számító díjat. Mit jelentett ez Ön számára? 
Rendkívül nagy megtiszteltetés volt már csak 
azért is, mert az eddigi első és egyetlen ilyen 
vonatkozású díjam volt. Azért is tartom nagy 
jelentőségűnek, mert ez egy civil kezdemé-
nyezés, és olyan nagy tekintélyű miskolci 
közéleti emberek döntöttek ennek a díjnak az 
odaítéléséről, akik ismert és elismert szakte-
kintélyek, akiknek a véleménye mértékadó; 
megtisztelő, hogy rám gondoltak. Az pedig 
nagyon jóleső érzés, hogy régen nem látott 
ismerőseim, illetve idegenek is meg-megállí-
tanak az utcán, hogy gratuláljanak az elisme-
réshez.

Mivel készülnek az idei fesztiválra?
Tavaly volt 10 éves a fesztivál. Ez egy picit a 
díjhoz is kapcsolódik, hiszen annak indoklá-
sában az is szerepelt, hogy egy olyan nemzet-
közi filmfesztivál jött létre, amely egyedülálló 
magyarországi viszonylatban is. A 10. jubile-
umra is igyekeztünk egy gazdag programot 
összeállítani, de egy fesztivál fejlődése soha 

nem állhat meg, mindig van hova továbblépni 
– így lesz ez ebben az évben is. Ha a sta-
tisztika felől nézzük, akkor mondhatom, hogy 
idén minden idők eddigi legtöbb filmje kerül 
bemutatásra. Tavaly 67 filmet válogattunk a 
versenyprogramba, idén 130-nál is több fog 
szerepelni ugyanitt. Tehát gyakorlatilag meg-
duplázódott a filmek száma, miközben a mi-
nőségre is nagy hangsúlyt fektettünk. 
A fesztivál küldetése az évek során mit sem 
változott. A világ filmművészetének legfris-
sebb és legszínvonalasabb kínálatát hozzuk 
Miskolcra: olyan nagyjátékfilmeket, kisjátékfil-
meket, dokumentum- és animációs filmeket, 
amelyeknek – ahogy eddig is – a fesztiválon 
lesz a magyarországi premierje. Ha a nagyjá-
tékfilmeket nézzük, amelyekből 36 kerül most 
bemutatásra, a világ minden gyártó országa 
képviselteti magát, így széles keresztmetsze-
tet tudunk nyújtani a mai filmgyártás legjobb-
jaiból. A tapasztalat egyébként az, hogy ebből 
a 36 filmből körülbelül 3-4-5 szokott megjelen-
ni moziforgalmazásban vagy DVD-formátum-
ban, az összes többit csak itt és most láthat-
ják az érdeklődő filmkedvelők. 

Milyen újdonságokkal találkozhatnak idén a 
fesztiválra látogatók?
Szeptember 14-én és 15-én mutatkozik be 
India filmművészete Made in India elnevezés-
sel, ami igazi kuriózum lesz a fesztivál prog-
ramjában, hiszen neves indiai vendégeket 
is várunk. Ezen kívül a nemzetközi zsűribe 
egy indiai zsűritagot is sikerült megnyernünk 
Sandeep Marwah személyében, aki India leg-
nagyobb filmakadémiájának az igazgatója, 
és egy indiai mesterkurzust is tart majd fiatal 
filmesek részére.
A fesztivál második hétvégéjén kétnapos spa-
nyol programmal várjuk a nagyérdeműt, ahol 

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Jameson Cinefest Nemzetközi Film-
fesztivált szeptember 12-től 21-ig, amelynek apropóján Bíró Tibor Múzsa-díjas fesztivál-
igazgatóval beszélgettünk.
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13Fókuszban
versenyen kívül olyan, az elmúlt években 
megjelent filmeket mutatunk be, amelyek nem 
kerültek forgalomba Magyarországon, holott a 
nemzetközi fesztiválokon számos díjat nyer-
tek. A zsűriben helyet foglaló spanyol művész, 
Alfredo Mayo pedig az Almodóvar-filmek ope-
ratőre volt, és ő is vállalta, hogy mesterkur-
zus keretében adja majd át 
tapasztalatait az új filmes 
generációnak. Szeptember 
13-án pedig egész estés 
összeállítással készülünk 
kortárs szlovák animációs 
filmekből. A French Cinema 
Day keretén belül szeptem-
ber 16-án a legfrissebb fran-
cia filmalkotásokkal várjuk 
az érdeklődőket, közönség-
találkozóval, szakmai prog-
ramokkal egyetemben. Kap-
csolódó programként itt tartja 
éves szakmai konferenciáját 
a Magyarországi Artmozik 
Egyesülete és a Magyarorszá-
gi Filmklubok és Filmbarátok 
Szövetsége is.

Mely országokból érkezik a legtöbb vendég a 
fesztiválra?
Természetesen a vendégek többsége euró-
pai, de számos alkotó érkezik az Egyesült Ál-
lamokból, Izraelből, sőt a Távol-Keletről is. Az 
izraeli vendégekről szólva: a 19 nagyjátékfilm 
között sok más alkotás mellett az egyik legki-
emelkedőbb film az izraeli rendezőnő, Vanes-
sa Lapa dokumentum-játékfilmje, A megfelelő 
ember c. film lesz, amely Heinrich Himmler 
naplóin és magánlevelezésein keresztül mu-
tatja be, hogy a tömeggyilkosok is csak átlag-
emberek voltak.

Mely filmcsemegéket emelhetjük még ki a kí-
nálatból?
Nagy érdeklődésre tarthat még számot a ver-
senyprogramban a Kétarcú január című film 
Kirsten Dunst, Viggo Mortensen és Oscar 
Isaac főszereplésével. Scarlett Johanssonnal 
a főszerepben pedig igazán polgárpukkasz-
tónak ígérkezik az egyébként moziforgalma-
zásba nem kerülő Under the skin, amelyben 
a főhősnő csábító űrlényként hálózza be civil 
áldozatait.

Mivel ünneplik az idén 5 éves CineClassics 
sorozatot?
Tolnay Klárival ünneplünk az idén, a 100 éve 
született dívával ugyanis épp 80 éve forgatták 
Lillafüreden a Meseautót. Ezen kívül Orson 
Welles – magyar-horvát származású élet- és 

alkotótársával, Oja Kodar-
ral, azaz Pálinkás Olgával 
készített – késői, ritkán lát-
ható filmje, a Halhatatlan 
történet, és filmtöredékei is 
az ünnepi program közép-
pontjában állnak majd.

Milyen előadókat sikerült 
megnyerni a mindig nagy 
sikerű koncertekre? Mi-
lyen koncepció szerint 
szokott összeállni a zenei 
paletta?
A második hétvégén 
négy napon keresztül 
szólnak majd a legnép-
szerűbb előadók slá-
gerei a városház téri 
szabadtéri koncerteken 

gyakorlatilag kora délutántól éjfélig. Idén 
az eddig is népszerű alternatív, folk és rock 
előadók, valamint miskolci zenekarok mellett 
három résztvevővel, a Mary Popkids-dzel, az 
Ivan & the Parazollal és a Cloud 9+-szal bő-
vült a kínálat. A koncertek összeállítása sávos 
szerkezetű, kora délután az idősebb generá-
ció igényeinek megfelelően a nosztalgiazene 
és egyfajta táncdalfesztiválos vonulat fog in-
kább dominálni, míg ezt követően a rock és 
az elektronikus zene is előtérbe kerül, hogy a 
fiatalabb korosztály is megtalálja az ízlésének 
megfelelő programokat.

Tóth Orsi
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A lövészet a rendszerváltozás előtt szorosan 
kapcsolódott a katonasághoz. Mikor kezdett 
tért hódítani mint szabadidős elfoglaltság?
1989 előtt a sorkatonai szolgálatot teljesítő 
ifjú hallgatók és a technikai sportok iránt ér-
deklődők számára a NME (Nehézipari Mű-
szaki Egyetem) az MHSz (Magyar Honvédel-
mi Szövetség) által létrehozott lövészklubban 
biztosította a honvédelmi képzést és a sport-
lövészetet. A Városi Tanács Városfejlesztési 
Csoportja az egyetem területén a műhely-
csarnokoktól nyugatra lévő lőtér építési és 
kiviteli terveit 1964. október 12-én hagyta 
jóvá. A lőtér 1964 és 1969 között épült. Az 
MHSz Klub első elnöke Vidó Endre egyetemi 
adjunktus volt. A Klub működését és a lőtér 
használatát a Magyar Honvédelmi Szövetség 
lőtérszabályzatában rögzítették. 1989-ben az 
MHSz-t megszüntették, és a rendőrség az 
összes lőfegyvert országosan két nap alatt 
bevonta. Az utolsó klubelnök Riedl István 
egyetemi adjunktus volt. De ez már történe-
lem.

A szervezeti átalakulás eredményeként mi-
lyen keretek között működhetett tovább az 
egyesület?
Az MHSz jogutódja, a Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok Szövetsége (MTTSz) irá-
nyította a volt MHSz-klubok átalakulását, cég-
bírósági bejegyzését, edzők rendőrségi vizs-
gáit, a fegyverek és lőszerek visszaszerzését. 
Az MTTSz MELK (Miskolci Egyetemi Lövész 
Klub) sportklubot a cégbíróság 1992-ben je-
gyezte be, majd visszakaptuk a régi fegyve-
rek egy részét is. Profilunk továbbra is a tö-
megsport maradt, míg az élsporttal a Magyar 
Sportlövők Szövetsége (MSSz) foglalkozott. 
Az MTTSz néhány évvel ezelőtt megszűnt, 
ezért 2002-ben az MSSz-be kértük a felvé-
telünket. A mai jogszabályi követelmények 
szerint a jogszerű működéshez legalább 
két minősített versenyzőnek, ugyanennyi, a 
rendőrség által bejegyzett, az MSSz-nél bí-
rói vizsgát tett lövészetvezetőnek kellett len-
nie a klubokban. A rendőrség az előírásokat 
nem teljesítő egyesületeket megszüntette, s 
többek között ez az oka, hogy a közel ötven 
lövészklubból kettő maradt aktív Miskolcon.
A sportlövészet mely ágait próbálhatják ki az 
Egyetemvárosban a lelkes érdeklődők?
A pontlövészet és a dinamikus lövészet szak-
ágainak puskával, pisztollyal és sörétes fegy-
verrel gyakorolható versenyszámai ismertek. 
A jogszabályok szerint megkülönböztetünk 
légfegyveres és tűzfegyveres lövészetet. 
Ugyancsak jogszabályban határozták meg 
a sörétes puska, maroklőfegyver és golyós 
lőfegyver fogalmakat. A golyós lőfegyvereket 

CélkeresztBen Az egyetemi lövészkluB
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A sportolás nem korhoz kötött – tartja az örökérvényű közmondás. A sportlövészet azon sportágak 

egyike, amelynek alaptézise ez, hiszen kortól és nemtől független az edzés. Összpontosításra, nagyfo-

kú önfegyelemre tanít; igen színes, sokféle szakága létezik, amelyeknek legfőbb kihívása a pontosság, 

vagyis a szem–test koordináció. A nagy múltra visszatekintő Miskolci Egyetemi Lövészklub elnökével, Dr. 

Kovács Jánossal a sportág konvencióiról, a helyi egyesület tradícióiról beszélgettünk.
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15Fókuszban
a cső belső átmérője (lövedék átmérő) szerint 
kis és nagy kaliberű kategóriákba soroljuk. Az 
MSSz-be nyert felvételünk óta foglalkozunk 
olimpiai versenyszámokra és országos baj-
nokságokra történő felkészítéssel négy fegy-
vertípusban: légpuska, légpisztoly, kispuska 
és kis kaliberű sportpisztoly. A kettes kollégium 
zárt lőterén öt lőállásból lehet légpisztollyal, 
légpuskával lőni, és vannak kettős tagsággal 
rendelkező öttusázóink is, akik a pontlövésze-
tet gyakorolják.
Mennyi aktív tagja van jelenleg a klubnak?
A klubnak évente 10-12 rajtengedélyes ver-
senyzője van, és általában 20-40 egyetemi 
hallgató vesz részt testnevelés óra keretein 
belül az edzéseken, akik számára a szüksé-
ges felszerelést természetesen biztosítjuk. A 
testnevelési aláírás feltétele a balesetmegelő-
zési oktatáson és tíz edzésen való részvétel, 
illetve a félév végén mindenki egy házi záró-
versenyen bizonyíthatja, hogy mennyit fejlődött 
a technikája az aktuális szemeszterben. Nagy 
hangsúlyt helyezünk a tehetséges fiatalok fel-
kutatására és kinevelésére, akik érdemben 
képviselik az iskolájukat a különféle versenye-
ken. A legnagyobb kihívás az OB-n történő 
indulás, ahol célunk a minősítések megszer-
zése, de évente 1-2 versenyszámban sikerül 
dobogóra is állnunk. Mindemellett sportolóink 
az Országos Diákolimpián is jól szoktak sze-
repelni.
A lőtéren milyen szigorú biztonsági előírások 
betartása szükséges az üzemeltetéshez?
A riasztóval ellátott fegyverszobának lakott 
vagy 24 órában ellenőrzött épületben kell len-
nie, ahova kettős védelemmel ellátott bejáraton 
át – egy borítóajtó és egy vasrács – lehet bejut-
ni. Az engedélyezett fegyverek tárolására szol-
gáló páncélszekrényt minimum kettő darab, 
kulccsal zárható lakattal védjük. A lőtérnapló-
ban pontosan dokumentáljuk a nyilvántartott 
lőfegyverek adatait, használatát. A nyílt lőtéren 
a biztonságos edzés egyik legfontosabb felté-
tele, hogy a felső golyófogó- és a két oldalfal 
korlátozza a röppályát. Két évvel ezelőtt az 
egyik oldalfal leomlott, ennek következtében 
a rendőrség bevonta a nyílt lőtér lőtérhaszná-
lati engedélyét, amelyet csak a rekonstrukció 
után kaphatunk vissza. Mivel az MSSz célja a 
vidéki klubok erősítése, ezért a lőtér újjáépíté-
sét is támogatja, amennyiben egy jogszabályi 
változás következtében új együttműködési 

megállapodás jön létre a MELK és a Miskolci 
Egyetem között.
Az elmúlt évek biztos fellendülést hoztak az 
egyesület életébe, financiális stabilizálódással 
és taglétszám-növekedéssel. A versenyzők 
rendre éremmel térnek haza a megyei és az 
országos megmérettetésekről. Hogyan értékeli 
a lövészklub jelenlegi helyzetét? Milyen tervei 
vannak a következő időszakra?
Az eredményes működést az biztosítja, hogy 
az élsportban a jogszabályi kritériumoknak ele-
get teszünk, míg a Miskolci Egyetem jóvoltából 
a tömegsport (és a lövészetoktatás) feltételei is 
adottak a klubunkban. A régióban fontos szere-
pet vállalunk az utánpótlás nevelésében és a 
versenyek lebonyolításában. A Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei lövészklubok közül egyedül 
az Egyetemvárosban van minősített légfegyve-
res lőtér, ahol diákolimpiai selejtezőt, országos 
versenyeket, légfegyveres selejtezőt és minő-
sítő versenyeket tartunk. Jelenleg kizárólag 
zárt lőteres versenyeket rendezünk, évente két 
alkalommal. Az Egyetemmel 2005-ben kötött 
megállapodás értelmében a klub köteles meg-
tartani a testnevelési órákat, és évről évre részt 
veszünk az Egyetemi Sportnapon is. Az egye-
tem hallgatóinak és dolgozóinak önköltségi 
áron biztosítjuk a sportolási lehetőséget, amely 
az egyik legfontosabb bevételi forrásunk. Leg-
utóbb két éve nyertünk pályázati pénzt, de cé-
lunk további pályázatok benyújtása.
Edzéseinkre továbbra is várjuk az érdeklődő-
ket, akik az E/2-es kollégiumban, a Miskolci 
Egyetem Testnevelési Tanszéken (http://test-
neveles.uni-miskolc.hu/loveszet), illetve Gyap-
jas Sándortól a 30/849-4991 telefonszámon, 
vagy tőlem a melk@vyzy.hu e-mail címen kér-
hetnek tájékoztatást.

V.D.
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16 Fókuszban

A képzésben BSc. vagy MSc. diplomá-
val, és minimum egyéves szakmai gya-
korlattal rendelkező mérnökök vehettek 
részt. A képzés hét modulból állt, 2013 
októberében indult, és 2014 júliusában 
fejeződött be. 

A hallgatók a képzés végén sikeres vizsgát 
tettek, és nemzetközi hegesztettszerkezet-
tervező mérnök diplomát vehettek át, ame-
lyet a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) 
adott ki. A nemzeti meghatalmazott, a Ma-
gyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgála-
ti Egyesülés által átadott oklevelet a világ 
minden országában elismerik. 
A korábbi kurzus tapasztalatai alapján 
változtattunk a képzésen. Nem egyszerre 
vizsgáztak a hét modulból, hanem mindig 
csak az előző és a tárgyhónapban lezárt 
modulból. Így hét egyórás vizsga volt, idő-
ben elosztva, ami kedvező volt a terhelés 
szempontjából. A hallgatók egyéni feladato-
kat kaptak, illetve hoztak a cégektől. Ezeket 
a záróvizsgán mutatták be.
A képen a képzés résztvevői, a vizsgázta-
tó bizottság és a Miskolci Egyetem rektora 
látható

Prof. Dr. Jármai Károly,
a képzés vezetője

DoKtoranDuszoK

táboroztaK

Augusztus végén újabb rangos országos 
esemény házigazdája lehetett Miskolc, illet-
ve a Miskolci Egyetem, a Doktoranduszok 
Országos Szövetsége ugyanis 2014-ben 
Miskolcon rendezte meg immár hagyomá-
nyos Nyári Táborát. A szakmai előadások 
mellett igazi közösségépítő programok, 
valamint kiváló kikapcsolódási lehetőségek 
várták a Kárpát-medence szinte minden 
részéből érkező doktoranduszokat, akik au-
gusztus 28. és 31. között megismerkedhet-
tek például a selmeci diákhagyományokkal, 
megtekinthették a Diósgyőri várat és Lilla-
füredet, majd egy sportnapon és főzőverse-
nyen is megmérettethették magukat. Végül 
persze a miskolctapolcai barlangfürdő sem 
maradhatott ki a programból. Az idei Nyári 
Tábor társrendezője a ME Doktorandusz 
Önkormányzat volt.

Rada János

Befejeződött A nemzetközi 
hegesztett szerkezet tervező 
MérnöKKépzés

fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
r



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

17Fókuszban

átAdták A megújult diósgyőri várAt

A több mint 2,7 milliárd forintból megvaló-
sult projekt zömmel uniós forrásból jött létre. 
A megújult vár átadása alkalmából ünnepi 
beszédet mondott L. Simon László, a Mi-
niszterelnökség parlamenti államtitkára, aki 
egyebek mellett kiemelte: „a Diósgyőri vár új-
jáépítése iránymutató a következő évtizedek 
műemléki rekonstrukciói előtt”, majd Szűcs 
Tamás, az Európai Bizottság magyarorszá-
gi képviselője és Kriza Ákos polgármester 
is örömét fejezte ki ünnepi beszédében. „A 
vár a nemzet, a közösség erejének jelképe” 
– kezdte ünnepi köszöntőjét a polgármester, 
aki egyúttal felhívta a miskolciak figyelmét 
arra, hogy szeptemberben ingyenesen te-
kinthetik meg Nagy Lajos király rekonstruált 
várát.

A vár tornyai mellett három palotaszárny 
is újjáépült, amelyekben helyet kapott Kö-
zép-Európa legnagyobb lovagterme, egy 
várkápolna és a királynék lakóterme is. A 
Diósgyőri vár fejlesztésével Miskolc és az 

ország olyan turisztikai látványossággal 
gazdagodott, amely Közép-Európában is 
egyedülálló. 

A Diósgyőr szívében elhelyezkedő vár meg-
nyitása alkalmából a látogatókat egész nap 
színes programokkal várták. Az ünnepi be-
szédeket követően – a nap egyik legjobban 
várt attrakciójaként – Besenyei Péter műre-
pülő világbajnok látványos és lélegzetállító 
bemutatót tartott a tornyok között, amellyel 
elkápráztatta a látogatókat. A kora délutáni 
programok sokaságát a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar koncertje nyitotta meg, majd a 
Diósgyőri Kóbor Lovagok bemutatója foly-
tatta, valamint megtartották az első esküvőt 
is a megszentelt kápolnában. A jeles nap 
alkalmából fellépett az ExperiDance tánc-
együttes, Király Viktor és a P. Mobil is, de 
nem utolsó sorban volt jelmezes felvonulás, 
a várfalak között középkori fogadó is.

Kiss Viktor

Augusztus 30-án ünnepélyes keretek között átadták a megújult Diósgyőri várat, amelyre 
több ezer látogató volt kíváncsi, akiket késő estig látványos és változatos programok 
sokasága várt.
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18 Helyzetkép

Évek óta halljuk, sőt az egyetemi lap szer-
kesztőségéből újra meg újra hallatjuk is, 
hogy napjainkban a felsőoktatás világa gyö-
kerestől megváltozik. Sajnos egy dolog még-
sem változott az elmúlt években: a bizonyta-
lanság, amely áthatja a magyar felsőoktatás 
mindennapjait és jövőképét. A rendszer iga-
zi, átfogó reformja ugyanis máig várat ma-
gára. Igaz, úgy gondolom, a felsőoktatás 
java részével együtt a Miskolci Egyetem 
sem bánhatja, hogy az eddig felmerült re-
formkoncepciók végül nem valósultak meg. 
Gondoljunk csak azokra az elképzelésekre, 
amelyek egyetemünk önállóságát vagy ép-
pen sokszínűségét fenyegették.
Most – nyári sajtóhírek alapján – egy fontos 
dolog megváltozhat. Úgy fest, végre úgy 
készülhet el az új felsőoktatási reformstra-
tégia, hogy előzőleg maguk az egyetemek 
és a főiskolák is kifejthetik arról álláspontja-
ikat. Nem tudhatom, még csak nem is sejt-
hetem, hogy a dokumentum végül milyen 
szerepbe fogja helyezni Miskolcot, de az 

mindenképpen jóleső, sőt biztató is egyben, 
hogy a felsőoktatási kormányzat ezúttal a 
Miskolci Egyetemet is meghallgatja.
Sohasem felejtem el azt az érzést, amikor 
egy korábbi stratégiai dokumentum csak 
afféle szakegyetemként említette meg Mis-
kolcot. Én, ha kérhettem volna valamit azok-
tól, akik a fővárosból éppen egyetemünk sor-
sáról és jövőjéről készültek dönteni, csupán 
annyit kértem volna: hallgassanak meg min-
ket, hallgassák meg azt a seregnyi észérvet, 
amely például e lap elődjének hasábjain is 
megjelent, és amely még ma is igazolhatja, 
hogy Északkelet-Magyarországnak igenis 
szüksége van egy erős, sokszínű, igazi uni-
versitasra.

Rada János
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19Pályázatok - pályáz(z)atok
Komáromy Gábor-ösztöndíj 2014/2015

A Cook Communications és a Mathias Corvi-
nus Collegium (MCC) ösztöndíjat hirdet Komá-
romy Gábor emlékére a 2014/2015-ös tanév-
re. A pályázat nyitott minden nappali tagozatos 
egyetemi vagy főiskolai hallgató számára, 
képzési területtől függetlenül. A sikeres pá-
lyázónak egy minimum háromrészes cikkso-
rozatot kell elkészítenie megadott határidőre 
magyar és angol nyelven, amely a magyar és 
nemzetközi médiában publikálható. Az ösztön-
díjra olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik 
valamely felsőoktatási intézmény nappali ta-
gozatos hallgatói, illetve kiváló angoltudással 
rendelkeznek. A pályázathoz angol és magyar 
nyelven kell benyújtani a pályázó motivációs 
levelét, önéletrajzát és a tervezett projekt rö-
vid szinopszisát. A pályázatokat a joe.cook@
cook-comm.com és a GK2014@mcc.hu e-mail 
címekre kérjük elküldeni! A pályázat benyújtá-
sa: online űrlapon.
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. október 5.
További információk a jelentkezésről az 
ösztöndíj honlapján találhatók:
komaromy.mcc.hu.

Hans Sauer Award 2015

2014. augusztus 1-től megnyílt a Hans 
Sauer Award 2015 regisztrációs idő-
szaka. A “SOCIAL DES!GN. making the 
difference” címmel meghirdetett európai 
díjra olyan koncepciókat várnak, ame-
lyek a design lehetőségeivel új utakat 
nyitnak meg a társadalmi innováció te-
rületén. A három pályázati szakasz lezárultá-
val 2015 februárjában, Münchenben rendezik 
meg a nemzetközi “Social Design Elevation 

Days”-t, ahol a döntőbe kerülő pályázók neves 
formatervezők és társadalmi szakértők veze-
tésével fejleszthetik tovább koncepcióikat.
További részletekért látogassa meg a
www.hanssaueraward2015.com weboldalt.
A pályaműveket az első forduló keretén be-
lül 2014. augusztus 1-től 2014. október 15-
ig várják a szervezők.

Diplomamentő program – Nyelvvizsgára fel-
készítő képzések

A pályázat célja elsődlegesen a nyelvvizsga hi-
ányában diplomával még nem rendelkező, ál-
lamvizsgáját hazai felsőoktatásban teljesített, 
de hallgatói jogviszonyban már nem álló uniós 
polgárok (természetes személyek) államilag 
támogatott nyelvi képzésbe vonása a diploma 
átvételéhez szükséges nyelvvizsga megszer-
zése érdekében. A támogatás közvetett célja, 
hogy a diploma megszerzését követően a cél-
csoport végzettségének megfelelő munkakör-
ben helyezkedjen el. Jelen pályázat közvetlen 

célja az államvizsgá-
val már rendelkező 
természetes szemé-
lyek nyelvvizsgára 
felkészítő képzésbe 
vonása annak érde-
kében, hogy a kép-
zés végén sikeres 
nyelvvizsgát tegye-
nek, és azt köve-

tően átvehessék diplomájukat. 
A pályázatok benyújtása a rendelkezésre 
álló támogatási keret erejéig, de legkésőbb 
2014. december 31-ig lehetséges. 
A pályázatot a http://www.ofa.hu oldalon, 
az OFATÁR felületen történő regisztrációt 
követően elektronikus formában kell be-
nyújtani: 
https://www.ofatar.hu/ofatar/Kepzett/Kep-
zettbelep.aspx 
További információ:
a diplomamento@ofa.hu e-mail címen

Összeállította:
Varhola Betti
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20 One step 

Hogyan induljunk neki? Lássunk néhány 
hasznos tanácsot:

• A megfelelő gazdasági, üzleti képzések, a 
szakmai fejlődést elősegítő kurzusok na-
gyon fontosak az alapozásban. 

• Ha megvan a kellő infó, fontos, hogy le-
gyen némi szakmai tapasztalatunk, jártas-
ságunk is a témában.

• Ezután fel kell mérnünk az igényt az adott 
ágazat piacát tekintve; a más vállalkozók-
kal való konzultáció is lényeges lehet. 

• Csak ezek után jöhet az alaptőke meg-
szerzése.

• És végül, de nem utolsó sorban, jöhet az 
üzleti terv elkészítése is.

Ha mindez hibátlanul megvan, bele is vágha-
tunk.
Egy vállalkozás persze rengeteg nehézség-
gel jár. Sokan az anyagi tőke megteremtését 
és a jogi papírok intézését tartják piszkos 

munkának, de ezeken kívül is akadnak még 
bő számmal intézendő feladatok, nehézsé-
gek: az üzleti kapcsolatok kiépítése, a jó ügy-
felek megtalálása, vagy gondoljunk egy meg-
felelő iroda megszerzésére és fenntartására, 
valamint a számos további, nem tervezett 
költségre. Az embereket tudni kell irányítani, 
tehát a jó vezetői képesség, a talpraesettség 
sem hiányozhat belőlünk, ha vállalkozás-
alapításba vágunk. A reklám, a marketing is 
nagy fontossággal bír manapság.

Amire ügyelnünk kell, miután kitaláltuk, 
milyen tevékenységkörrel foglalkozunk:

• A megfelelő engedélyek beszerzése.
• Az adózási mód, a székhelyek és telephe-

lyek meghatározása.
• Tisztáznunk kell, hogy főállású vállalko-

zásról beszélünk-e (pl. tanuló vagy nyug-
díjas esetében nem főállásról van szó).

• A legmegfelelőbb bank kiválasztása a 
számlanyitásra.

• Ezeket tisztázva hivatalosan is elindulha-
tunk a vállalkozásépítés izgalmas útjain.

Bt. vs. kft., avagy a kft-vé alakulás okai és 
lépései. Miért éri meg?

Az egyéni vállalkozások életében eljön az 
idő, amikor a tevékenykedő vállalkozónak 
már jobban megéri nem teljes körű szemé-
lyes vagyoni felelősséget vállalni a cégért. Ez 
akkor valósul meg igazán, amikor az egyéni 
vállalkozás a megfelelő állomásokat végigjár-
va kft-vé alakul. 

hasznos tanácsoK vállalKozásalapításhoz

Vállalkozásalapítás. Sokan csak spontán csöppenek bele, mondhatni: jókor vannak jó helyen, 
másoknak kezdettől fogva nagy álmuk, megint mások társtulajdonosként, egy-egy barátság el-
mélyítésére szerződnek, és vannak olyanok is, akik az egyetemen szerzett tapasztalatok kama-
toztatása céljából választják ezt az utat. Az okok változóak, de a cél ugyanaz: egy sikeres, jól 
működő vállalkozás kiépítése. Valljuk be, ez nem túl egyszerű, ám annál izgalmasabb feladat.
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21One step
Az eljárás menete:

A gazdasági társaság legfőbb szerve az át-
alakulásról egy megadott időpontban közö-
sen határoz. Itt többek között arról döntenek, 
hogy a társaság tulajdonosai egyetértenek-e 
a változással, illetve a társaság átalakulást 
követő formájával. Meghatározzák a vagyon-
mérleg-tervezetek fordulónapját, valamint 
döntést hoznak az ülésen a könyvvizsgáló 
személyéről is. Ezt követően, a véglegesen 
döntő ülésen meghatározzák azt a napot, 
amelyiken az átalakuláshoz fűződő joghatá-
sok hivatalosan is beállnak.

Mindemellett fontos, hogy:

• Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni 
kell a gazdasági társaságnál működő mun-
kavállalói érdekképviseleti szerveket.

• A cégközlönynél közlemény közzétételét 
kell kezdeményezni. A közleménynek tar-
talmaznia kell:

 - az átalakuló gazdasági társaság cég-
nevét, székhelyét és cégjegyzékszá-
mát,

 - a létrejövő gazdasági társaság formá-
ját, cégnevét és székhelyét,

 - a létrejövő gazdasági társaság társa-
sági szerződésének a megkötési nap-
ját,

 - az átalakuló és a létrejövő gazdasági 
társaság vagyonmérleg-tervezetének 
legfontosabb adatait,

 - a létrejövő gazdasági társaság főtevé-
kenységét,

 - a létrejövő gazdasági társaság tiszt-
ségviselőinek nevét és lakóhelyét,

 - a hitelezőknek szóló felhívást.

Tudtad?

Egyre több kezdő vállalkozó kezd online-
vállalkozásba, hiszen az internet nyújtotta 
lehetőségek tárháza határtalan. És hogy mi 
az előnye ennek? Egy website elindítása 
szinte fillérekből megoldható, így a kezdők-
nek tényleg a legideálisabb lehet az online 

világ az induláshoz. Ezen kívül 
bármikor bármi módosítható, 
akár percek alatt is, így csökken 
a hibázás esélye. A marketingre 
fordított költségeket pedig kez-
detben szinte teljesen leredu-
kálhatjuk, és a későbbiekben is 
spórolhatunk rajta, ha az inter-
netet választjuk.

Reméljük, felkeltettük az érdek-
lődéseteket a témával kapcso-
latban, vagy ha már eddig is 
játszadoztatok a gondolattal, 
akkor most még inkább ösztö-
nöztünk benneteket, és sikerült 

pár válasszal közelebb kerülnötök a vállalko-
zásalapításhoz.

Kerekes Bernadett
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22 Kávézó

Bardóczy Gáborral, az egyetem egykori 
bölcsészhallgatójával, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkárságának szakértő tanácsadó-
jával, valamint a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség tanácsadó munkatársával beszél-
gettünk.

Mikor kezdted tanulmányaidat a Miskolci 
Egyetemen?
1998-ban történelem szakos bölcsész-
ként kerültem szeretett egyetememre, ahol 
2003-ban diplomáztam. Aztán – kicsit meg-
hosszabbítva egyetemi pályafutásomat – 
2002-ben újra felvételiztem, és fel is vettek 
politológia szakra, ahol 2007-ben szereztem 
diplomát.

A diploma megszerzése után hogy kezdő-
dött számodra a nagybetűs élet?
Ennyire azért nem volt egyszerű. A polito-
lógia mellett a BTK-HÖK-ben és a HIK-ben 
(Hallgatói Információs Központ) is vezető 
szerepet vállaltam, dolgoztam, majd ezzel 
párhuzamosan jött az egyik tanáromon ke-
resztül a lehetőség, hogy dolgozzak az általa 
vezetett pártalapítványnál. 2007-ig minden 
héten ingáztam Miskolc és Budapest között, 
amikor is egy barátom, aki szintén Miskolcon 
végzett politológus úgy döntött, hogy feladva 
a közigazgatási pályát átigazol a piaci világ-
ba. Ekkor felajánlotta, segít abban, hogy a 
megüresedett helyére jelentkezhessem az 
akkori Sport Szakállamtitkárságra. Jelent-
keztem, felvételiztem, meghallgattak, és vé-
gül fel is vettek 2007 júniusában az akkori 
állami sportirányításba, ahol referensként 
dolgozhattam.
Nem tudom, ki mennyire ismeri a sport, vagy 

éppen a közigazgatás világát, de az biztos, 
hogy ha valaki akar, vagy szeretne dolgozni, 
tanulni, akkor elég mozgalmas egy pálya. 
Így volt ez velem is, elég mozgalmasra sike-
rült az elmúlt hét évem. Előbb főosztályve-
zető-helyettes lettem, majd főosztályvezető, 
majd az egyik háttérintézmény főigazgatója. 
Egy átszervezés okán a munkám, amellyel 
foglalkozom, visszakerült a jelenlegi Spor-
tért Felelős Államtitkárságra, ahol jelenleg 
is dolgozom mint szakértő tanácsadó. Emel-
lett tanácsadó vagyok a Magyar Labdarúgó 
Szövetségben, illetve társadalmi munkában 
a Magyar Judo Szövetség gazdasági alelnö-
ki feladatait is ellátom.

A kArrier és siker előtted áll!

Idei első számunkban – rendhagyó módon – nem egy egyetemünkön járt sztárral, celebbel, 
közéleti személyiséggel készítettünk interjút Kávézó-rovatunkban, hanem – megmutatva szá-
motokra, hogy határ a csillagos ég – egy olyan sikeres karriert elért embert kerestünk meg, aki 
egykoron, huszonéves korában a Miskolci Egyetem padjait koptatta.
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23Kávézó
Jelenlegi munkád során mennyire tudod 
hasznosítani az egyetemen tanultakat?
Néhány éve órákat adok a TF-en (Testnevelé-
si Egyetem) sportmenedzsereknek az állami 
sportirányítás rendszeréről, feladatairól, vagy 
most éppen a látvány-csapatsport támoga-
tási rendszeréről és annak tapasztalatairól. 
Mindig megkérdezik a hallgatók, hogy milyen 
végzettséggel rendelkezem, és hogy milyen 
pozíciót/pozíciókat tölthetek/tölthettem be. A 
legnagyobb megdöbbenés van az arcukon, 
amikor közlöm, hogy tulajdonképpen nem va-
gyok olimpikon, vagy éppen világbajnok, de 
még magyar bajnok sem, viszont történelem 
szakos középiskolai tanári és politológus dip-
lomával rendelkezem.
Ilyenkor záporoznak is bőven a kérdések. 
Mindig elmondom nekik, hogy minden mun-
kakört meg lehet tanulni, teljesen mindegy, 
hogy milyen végzettsége van az embernek, 
csak szorgalom, talpraesettség, egy kis bá-
torság és természetesen szerencse kell 
hozzá. Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert nekem ez megadatott, és olyan munkát 
végezhetek, ami egyben a hobbim is. Termé-
szetesen azért nem jött rosszul a rendszerben 
való gondolkodás vagy éppen a szövegfogal-
mazás, amelyet az egyetemi tanulmányaim 
alatt sajátítottam el.

Tartod-e még a kapcsolatot az egykori hallga-
tótársakkal, tanárokkal, oktatókkal?
Természetesen. Az egyetemi évek alatt, főleg 
az én kilenc évem alatt, rengeteg emberrel 
ismerkedhettem meg, barátokra, szerelmek-
re leltem, és ezek közül sok meg is maradt. 
Mondok egy példát: a bölcsészkar életében 
először az én baráti társaságom alapította 

a Bujdosók Asztaltársaságát, amely az első 
volt a maga nemében. Ez az asztaltársaság 
akkor tényleg egy baráti társaságból alakult, 
akik nagyon tisztelték a selmeci hagyomá-
nyokat, minden ezzel összefüggő mókában, 
kacagásban, vidámságban és munkában 
benne voltak, de egyben a barátság volt a 
legnagyobb kapocs, amely összetartott ben-
nünket. Ez a kapocs jelenleg is megmaradt, 
és a mai napig rendszeresen beszélünk, 
találkozunk. Persze egy kicsit nehezebben 
működik, hiszen szétszóródtunk mindenfelé 
az országban, családot alapítottunk, járjuk a 
magunk útját, de minden évben rendszeresen 
találkozunk, hogy felelevenítsük a régi szép 
emlékeket.
Persze, ezen kívül is jó néhány cimborával, 
balekkal vagy éppen rongy filiszterrel tartjuk 
a kapcsolatot (beleértve ebbe a tanári kart is 
szerencsére), amikor pedig valaki éppen Pes-
ten jár, vagy éppen én fordulok meg ott, ahol 
ők laknak, legyen az Miskolc, Debrecen vagy 
akár Szombathely, sosem hagyom, hagynám 
ki, hogy ne látogassuk meg egymást, vagy ne 
találkozzunk a városban.

Ha mondani kellene három dolgot, ami rögtön 
eszedbe jut a Miskolci Egyetemről, mi lenne 
az?
Selmecz, hagyomány, barátság! Vivát Sel-
mecz! Vivát Miskolc!
 

Nagy Tomi
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24 Connection

how is student life depiCted in movies?

A great example for the first 
type is Mona Lisa Smile 
which is set in a women’s 
college in the 1950s in the 
USA. This movie asks the 
most important questions 
that every student must 
face: “why do we study? 
How do we want to live 
our lives?” It criticizes the 
ideals of the era, and deals 
with feminism and modern 
art. Good Will Hunting, 
starring the unforgettable 
actor Robin Williams, asks 
another question: who 
should be able to study, 
the most gifted people or 

those who can afford it? It depicts Will Hunt-
ing who never studied at a university, he only 
cleans the floors of MIT, but he is able to solve 
complicated mathematical problems with 
ease, and fortunately his talent is noticed by 
a professor. The Great Debaters is based on 
the real story of Melvin B. Tolson, a professor 
of Wiley College whose students formed the 
first debate team of the college attended 
mostly by African-American students. The 
movie takes place in the 1930s when the ten-
sion was great because of the Great Depres-
sion. If you are lucky, you will meet inspiring 
teachers not only on the screen, but also in 
real life.

Partying in the campus is depicted in many 
films, just think of American Pie Presents: 
Beta House, American Pie Presents: The Na-
ked Mile, or Road Trip. While The Naked Mile 
follows the adventures of Erik Stifler as he 
visits Stifler for a campus party, Beta House 
shows him as freshman. Road Trip shows us 
long-distance relationships and other student 
problems in a uniquely funny way.
Legally Blonde criticizes the stereotype of the 
dumb blonde by depicting Elle Woods, who 
always wears pink and joins Law School just 
to win back her ex-boyfriend. Soon people 
have to realize that they can’t judge a book 
by its cover, and Elle is a really talented and 
intelligent lawyer-to-be. Accepted’s plot is 

about a bunch of high-school graduates who 
were not accepted to any of the colleges they 
applied to, and they decide to create their own 
fake college, in the whole time questioning 
the system of higher education.
Watching these films may soothe you if you 
feel that university is not what you expected, 
or they may make you laugh when you are 
depressed because of the exams, or they can 
help if you have to choose who you want to 
be.

Anett Schäffer

criticise   - kritizál
debate team   - vitaklub
depict   - lefest
freshman  - elsőéves
gifted  - tehetséges
inspiring  - inspiráló
long-distance
relationship   - távkapcsolat
ridicule    - kigúnyol
soothe - megnyugtat
tension  - feszültség

Most of the movies set in universities or colleges can be grouped into three types: the 
first one is about intelligent students and inspiring teachers, the second one is mostly 
about partying in a campus, while the third group ridicule the stereotypes about higher 
education.
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25Connection

Hundreds of years ago only the privileged 
could afford studying at a university, and many 
of those who attended institutions of higher 
education had to spend their youth 
far away from their home country. 
But when was the first university 
founded and what did those who 
thirsted for knowledge study there?
The first universities in Europe were 
founded in the 11th and 12th century. 
The very first of them was the Uni-
versity of Bologna in 1088, and in a 
couple of years its example was fol-
lowed by the University of Paris, the 
University of Oxford, and in the early 
1200s the University of Vicenza, the 
University of Cambridge and the Uni-
versity of Palencia, and as the time 
went by, many more universities were 
created. Most of the medieval uni-
versities were in Italy, France, Spain 
and England, so those young men who lived 
outside these countries had to travel great dis-
tances to be able to study. 
Although women were not allowed to attend 
universities till the 19th and 20th centuries, 
there is a legend about a woman named Bet-
tisia Gozzadini, who was a teacher in the 12th 
and 13th centuries in the University of Bologna, 
but she held her lessons in the public squares 
instead of classrooms.
The fortunate ones who were admitted to these 
institutions could study Divinity, Law, Medicine 
and Liberal Arts, which are grammar, rhetoric, 

logic, arithmetic, geometry, astronomy and 
music. Latin was the language used in all 

European universities, that is 
why most words used in the 
world of universities are derived 
from Latin, for example cam-
pus, dean, or professor. Many 
of the books used in these 
places were written by schol-
ars of the antiquity, for example 
Aristotle and Hippocrates.
The world of a medieval uni-
versity did not in every as-
pect differ from a university 
today: the students came from 
foreign countries like a lot of 
students do nowadays, and 
the university has been al-
ways like a separate city with 
its own rules and traditions.

The university was a typically European institu-
tion, but there were institutions of higher edu-
cation in other parts of the world as well. The 

oldest education institution of the world which 
has been continuously operating is the Univer-
sity of al-Qarawiyyin located in Morocco. It was 
founded by the daughter of a wealthy busi-
nessman, Fatima al-Fihri in 859. The students 
there have mostly studied Islamic religious and 
legal sciences.

Anett Schäffer

antiquity  - ókor
dean  - dékán
legal science   - jogtudomány
medieval  - középkori
Middle Ages - középkor
public square  - köztér
scholar - tudós
thirst   - szomjúság

studying in the middle Ages

 thE first univErsitiEs
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26 Trend & Tech

Az EQUA cég a tudatos fiatalokat célozta meg. 
A cég neve is egy mozaikszó, mely az eco és 
az aqua szavak összefonódásából ered. Ez 
talán mindent el is árul a 
cégről és annak profiljáról. 
Rengeteg eldobott PET 
palackot látni az utcán. 
Gyakran az emberek 
vesznek egy 0,5 literes 
ásványvizet, azt felhör-
pintik fél óra alatt, és a 
palack már repül is a ku-
kába – jobb esetben. Ki-
ábrándító. Az EQUA tu-
lajdonképpen újraalkotta 
gyermekkorunk leghűségesebb társát, a kula-
csot. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek 
volt óvodás korában kulacsa. Ezeket az apró 
tárgyakat, ahogy felnövünk, elhagyjuk. Nem 
trendi már a suliban bicikliskulacsból vagy akár 
olyan kulacsból inni, amelynek, ha tekered a 
tetejét, kijön belőle egy szívószál. Éppen ezért 
műanyag flakonokban hordjuk az innivalót ma-
gunkkal a munkahelyre, órára, valamint edzeni 
is. Most azonban új design-t kapott, aminek kö-
szönhetően már a kulacsod is lehet divatos. Az 

EQUA nemcsak gyerekeknek gyárt kulacsot, 
hanem felnőtteknek is. Mindenki megtalálhatja 
motívumai között a kedvére valót. Mindemel-
lett most már üvegkulacsokat is gyártanak, így 
választhatsz már abból az összeállításból is. 
Amellett, hogy bájos lesz a kulacsod, még kör-
nyezettudatos is leszel, hiszen ezek a flakonok 
nem tartalmaznak mérgező anyagot, így gyár-
tásakor és elégésekor sem kerül káros anyag 
a levegőbe. A környezettudatosság mellett egy 
másik előnye a kulacsoknak, hogy az otthon 
legyártott detox vizet könnyebb ezekbe bele-
tölteni, valamint ezekben tárolni. A detox víz 
elnevezésű frissítő nedű is hasonlóan újkeletű, 

mint a kulacs. Tulajdonképpen arról van szó, 
hogy egy kancsó vízbe 
beáztatsz különböző 
zöldségeket és gyümöl-
csöket, majd hagyod eze-
ket állni. Miután kiázott 
a sok értékes vitamin, 
leszűröd a vizet, és már 
ihatod is. Sokkal egész-
ségesebb, mint azok a 
mindenféle ízesített vizek, 
amelyekkel a hipermarke-

tek polcai roskadásig vannak tele. Legyetek 
egészségesek és környezettudatosak, igyatok 
detox vizet az EQUA kulacsotokból!

Muntyán Bernadett

LéGy TuDATOS - ÚJrA TrENDI A KuLACS

Tudtátok, hogy egy átlagos ember évente 168 műanyag palackot pazarol el? S ha ez 
még nem volna elég, egy műanyag palacknak 500 évre van szüksége ahhoz, hogy le-
bomoljon. Ennek fényében nem is kell részletezni, hogy mennyire megterhelő környezetünk 
számára a sok PET palack. Szeretnénk nektek ezúttal bemutatni a legújabb trendet, amely 
a környezettudatosságra épít, hiszen ma már mindent el lehet adni ezzel a címszóval. Na 
de hagyjuk is a szkepticizmust, inkább lássuk a kulacsokat.
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27Kultúra

Amikor életemben 
először találkoztam 
Lois Lowry nevével, 
tizennégy éves vol-
tam és egy könyves-
bolt polcait böngész-
tem. A könyv, amely 
a kezembe került, Az 
emlékek őre, egy-
szerre volt izgalmas 
és hátborzongató, ol-
vasása közben pedig 
végig a cikk címében 
is megfogalmazott 
kérdés járt a fejem-
ben. Ez nyolc évvel 
ezelőtt történt, de et-
től a zseniális könyv-

től azóta sem tudtam szabadulni.
A könyv mottója („A gyerekeknek, akikre a 
jövőnket bízzuk”) arra utal – ahogy bizo-
nyos könyvesboltok műfaji besorolása is –, 
hogy ez egy ifjúsági könyv. De ez a könyv 
épp csak annyira ifjúsági könyv, amennyire 
az Állatfarm vagy a Gyűrűk ura. A főszerep-
lő egy tizenkét éves fiú, Jonas, aki azelőtt 
a ceremónia előtt áll, amelynek keretében 
megmondják neki és kortársainak a dön-
téshozók, hogy milyen hivatást szánnak 
számukra, tehát eldöntik, hogy mivel fogják 
tölteni életük hátralévő részét. A döntés mi-
kéntje az, ami minden pályaválasztás előtt 
álló fiatalt felzaklathat, hiszen, bár ezek az 
emberek figyelembe veszik a fiatalok termé-
szetét, Jonas és társai nem szólhatnak bele 
sorsuk alakulásába.
Ez a regény egy olyan világot mutat be, 
amelyben az embereknek semmiről sem 
kell dönteniük, megteszi ezt helyettük más, 
egy szervezet, a Döntéshozók Bizottsága. 
Kiválasztja az emberek számára a házas-
társukat, a gyermekeiket, a foglalkozásukat 

és még a haláluk időpontját is. De talán a 
legborzalmasabb az egészben az a mód-
szer, amivel szóhasználat, gyógyszerek, tit-
kolózás és még ki tudja milyen, a könyv által 
ki nem mondott manipulációk segítségével 
infantilizálják a felnőtt embereket. Ebben 
a világban nincsenek egyéni szabadságjo-
gok, csak szabályok vannak, amelyeket ha 
megszegnek, jön a bűn mértékének megfe-
lelő büntetés (vagyis inkább a döntéshozók 
szerint megfelelő mértékű büntetés). Nincs 
bocsánat, a legkisebb bűn is azonnal meg-
torlandó tett, hiszen nagyobb szabályok 
megszegésére csábíthat. Nincsen sze-
relem, hiszen akkor a rossz párválasztás 
veszélye fenyegetne. Nincs vallás, hacsak 
az nem mondható vallásnak, hogy nem 
beszélnek a halál valós mivoltáról. Minden 
ház és minden család majdnem pontosan 
ugyanolyan, itt 
nincs helye sza-
bálytalanságok-
nak, felesleges 
dolgoknak: egy-
formaság van.
Jonas azonban 
egy különleges 
tisztséget kap, ő 
lesz az emlékek 
őre, ez a feladat 
pedig olyan tu-
dással jár, hogy a 
könyv végén lehetősége lesz dönteni arról, 
hogy milyen világban is akar élni. Ez a re-
gény azonban csak egy telep életét mutatja 
be a Lowry által teremtett világban, ha más 
disztópikus–utópisztikus életformákra is kí-
váncsiak lennétek az írónő tolmácsolásá-
ban, akkor a sorozat többi részeit is ajánlom 
elolvasásra (Valahol, messze, Hírvivő, A fiú).

Schäffer Anett

Te tudnál élni egy olyan világban,
ahol az életedről mások döntenek?
Az EMLéKEK őrE
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Patrick Hughes ezúttal sem okozott csalódást 
a Feláldozhatók-filmek kedvelőinek. Olyan 
hatalmas nevekkel tarkította, a már amúgy 
is kitűnő főszereplői gárdát, mint például 
Antonio Banderas vagy Mel Gibson. Ennek 
a csodálatos húzásának köszönhetően a 
nézőben olyan érzés gene-
rálódik, hogy ha már másért 
nem is, legalább a főhősök 
eddigi munkásságára való 
tekintettel megnézi a filmet, 
hiszen furdalja az oldalát a 
kíváncsiság, hogy kedvenc 
karakterei hogyan muzsikál-
nak egymás társaságában. 
Maga az alapszituáció nem 
egy nagy ördöngösség: Bar-
ney Ross (Sylvester Stallone) 
egykori halottnak hitt társa, 
Conrad Stonebanks (Mel 
Gibson) felbukkan, hogy kiirt-
sa a Feláldozhatók csapatát. 
A történetben a csavar, hogy 
Stonebanks is egykor a csa-
pat tagja volt, mi több, Ross-
szal együtt alapították ezt a különleges 
alakulatot. A személyes konfliktus emeli ki a 
sorozat előző két része közül ezt az epizódot. 
A film készítői is úgy vélték, hogy kicsit szür-
reális lenne, ha az akcióktól megöregedett 
főszereplők ugrálnának a film mind a 126 per-
ce alatt, s próbálnák megmenteni a világot, 
ezért úgy döntenek, új csapatot verbuválnak. 
Ross szélnek ereszti a feláldozhatókat, s egy 

teljesen friss, fiatalos banda után néz. Olya-
nokat keres, akik gyorsabbak társainál, hi-
szen be kell látnia, hogy emberei fölött sajnos 
eljárt az idő. Számomra egy kicsit groteszk 
egy-két jelenet, ahol a régi és az új csapat, 

mint két kakas fitogtatja tudá-
sát, villantja meg fegyverét a 
másik előtt, s a régi feláldoz-
hatók „fiatal, ficsúr” címmel 
illetik az új brancsot. Ám a 
sziporkázó mondatok ezen 
jeleneteket is nézhetővé, mi 
több, odaillővé varázsolják. 
Ami még inkább különle-
ges Ross új gárdájában az 
az, hogy egy nő is tagjává 
válhatott. Nincs is ennél na-
gyobb női egyenjogúság, 
mint amikor valaki Stal-
loneval, Stathammel és 
Banderasszal együtt har-
colhat. Viccet félretéve, jó 
látni, hogy a feláldozha-
tók is vegyülnek, ám ami 
engem illet, számomra 

mindig is egy kicsit furcsák az olyan női ala-
kok, akik ennyire férfiakat megszégyenítően 
vernek agyon akárkit, akárhol, akármikor. 
Ettől függetlenül a Feláldozhatók 3 sem fog 
csalódást okozni az akciófilmek kedvelőinek; 
pár év múlva a klasszikus akciófilmek sorába 
fog emelkedni, ebben biztosak lehetünk.

Muntyán Bernadett

fElálDozhatóK
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Amennyiben olyan filmre szomjazol, amiben egymás sarkát tapossák az akciófilmek ikonikus 
alakjai, s ennek köszönhetően azon jelenetek aránya, amelyben valami felrobban, kigyullad, 
valaki meghal vagy éppen eltűnik, meghaladja a szokásos arányszámot, akkor a Feláldozha-
tók 3. része a neked való film.
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hímezzünk medált!
Az utóbbi években nagyon divatosak a magyar motívumkincset újragondoló ruhadarabok, 
kiegészítők. Most egy olyan nyaklánc elkészítését mutatom be nektek, amely, bár a kalocsai 
hímzésmintákra épül, tökéletesen kombinálható szinte bármilyen modern ruhadarabbal. Ezzel 
az ékszerrel akár egy egyszerű farmer-póló összeállítást is egyedivé varázsolhatunk, de az 
elegánsabb alkalmakat is még különlegesebbé tehetjük vele.

Alapanyagok:
- fehér/natúr színű filcanyag
- hímzőfonalak
- a medálunkkal színben harmo-

nizáló, vékony szaténszalag
- nyaklánc alap/vékony bőrszíj/

szaténszalag

Kellékek:
- tű
- olló
- indigó
- hímzőráma
- egyik oldalán ragadós, véko-

nyabb vetex (közbélés)
- vasaló

1. lépés: Keressünk egy nekünk tetsző hímzés-
mintát. Az interneten is találhatunk megfelelőt, de 
terítőkről, könyvekből is másolhatunk. Arra figyel-
jünk, hogy a legjobb az egyszerű körvonalakkal 
rendelkező, egyetlen virágot ábrázoló minta.
2. lépés: Indigó segítségével másoljuk át a min-
tát a filcanyagra, de egyszerűen át is rajzolhatjuk.
3. lépés: Ez a lépés a legfontosabb: a hímzés. 
Én ehhez a hímzőráma használatát javaslom, hi-
szen ez az eszköz kifeszítve tartja az anyagot, 
így biztosan nem fog összeráncolódni. Figyeljük 
meg a lemásolt mintán az öltések irányát, és 
próbáljuk ahhoz tartani magunkat. A virágmin-
ták esetében általában lapos öltést és láncöltést 
használunk, én is ezeket a technikákat alkalmaz-
tam.
4. lépés: Ha kihímeztük a mintát, akkor varrjunk 
a hátoldalára óvatosan akasztót a vékony sza-
ténszalagból. Ezt a legegyszerűbb a hímzőfonal-
lal megtenni, az öltéseket a hímzés közé elrejtve.
5. lépés: Vasaljunk a minta hátoldalára vetexet, 
majd vágjuk ki. Közben figyeljünk az akasztó ép-
ségére!
6. lépés: Fűzzük fel a medált a nyakláncalapra/
bőrszíjra/szaténszalagra, és már hordhatjuk is az 
új nyakláncunkat, amely a divatot a hagyomány-
őrzéssel ötvözi.

Schaffer Anett
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LéLEK-zéS
Sziasztok!

Asztalos Richárd evangélikus lelkész vagyok, 
a Tokaj és környéke Evangélikus Egyházköz-
ségben szolgálok 2010 óta. Elődöm, Buday 
Barnabás megnövekedett esperesi teendői 
miatt nem tudta tovább ellátni egyetemi meg-
bízatását, ezért püspökünk ez év szeptember 
1-jétől engem nevezett ki erre a feladatra. 
Isten iránti hála és öröm van bennem, hogy 
lehetőséget kaptam arra, hogy gyülekezeti 
munkám mellett a Miskolcon tanuló egye-
temisták között is Istent szolgálhatom. Re-
ménység szerint lelkes fiatalokkal együtt 
munkálkodva élő közösséget tudunk teremte-
ni istentiszteleteken, előadásokon, fórumbe-
szélgetéseken, kirándulásokon, csendesna-
pokon, és sok más közösségi alkalmon, vagy 
éppen személyes beszélgetéseken keresztül. 
Jézus Urunk így tanít a Hegyi Beszédben: „Ti 
vagytok a világ világossága. Nem rejthető el 
a hegyen épült város… Úgy ragyogjon a ti vi-
lágosságotok az emberek előtt, hogy lássák a 
ti jócselekedeteitek és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.”
E jézusi buzdítás – amely vezérfonala lelkészi 
szolgálatomnak – napról napra arra ösztönöz 
bennünket, hogy az Istennel, az embertársa-
inkkal és az önmagunkkal való elmélyült kap-
csolatunkat, az együtt szerzett élményeinket 
és együtt felfedezett értékeinket azok számá-
ra is elérhetővé tegyük, akik eddig még nem, 
vagy alig, de a velünk való találkozásból me-
rítve az élő Isten közelségének megtapaszta-
lására vágynak. 
Remélem, hogy e rövid bemutatkozás után 
személyesen is találkozhatunk!

Üdvözlettel,
Ricsi

Elérhetőségek:

Cím:
3515 Miskolc-Egyetemváros,
B/1 – C/1 épület, II. em.,
szerdánként 10 órától 15 óráig
Telefon:
20/824-23-78
E-mail:
richard.asztalos@lutheran.hu
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gloBAlizáCió és Bűnüldözés

A társadalom fejlődésének különböző szaka-
szaiban mindig is létező igényként szerepelt 
– ahogyan szerepel ma is – a bűnelkövetők 
kézre kerítése és felelősségre vonása, illetve 
velük szemben az elkövetett bűncselekmény 
súlyának megfelelő szankció alkalmazása. 
Ehhez persze eltérő eszközök és technológiák 
álltak a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére, 
próbálva ezek igénybe vételével és folyamatos 
fejlesztésükkel megelőzni a bűnözők hasonló 
módon fejlődő furfangosságát és leleményes-
ségét. Ebben pedig a technikának mindig is 
meghatározó szerepe volt. Az állandóan buj-
dosó, a hatóságok eszén szüntelenül túljáró 
karakter több híres szépirodalmi munka ihlető-
je is. Gondoljunk például Victor Hugo Jean Val-
jeanjára, az angol mondakörből ismert Robin 
Hoodra, vagy akár – magyar példával élve – 
Rózsa Sándorra, a híres magyar betyárra, akit 
számos rablás elkövetésével vádoltak. Több 
mint egy évtizeden keresztül sikertelenül üldöz-
ték, míg ő maga folyamadott kegyelemért. Míg 
az ezeket a történeteket ihlető korokban egy 
álbajusz felragasztása, a frizura, öltözködés 
vagy akár a lakóhely megváltoztatása elegen-
dőnek bizonyulhatott ahhoz, hogy a bűnözők 
sikeresen elmenekülhessenek az igazságszol-
gáltatás elől, mára ez már elképzelhetetlen. A 
személyek azonosítására szolgáló eszközök, 
így például az ujj- és tenyérlenyomatok, DNS, 
hang, fogazat, szag, véna, szenzor vagy akár 
a retina alapján történő azonosítás eredmé-
nyei szinte megkérdőjelezhetetlenek. De mi 
történik vajon abban az esetben, ha az elkö-
vetők az országhatárokat átlépve próbálnak 
kibújni a felelősségre vonás alól? Melyek azok 
a módszerek, amelyek ekkor a nyomozó ható-
ságok segítségéül szolgálhatnak? Míg Phileas 
Fogg számára a Föld körbeutazása nyolcvan 
napot vett igénybe, addig napjainkra a globali-
záció eredményeként a földrajzi távolságok le-
küzdése már nem jelent igazi kihívást, a világ 
összezsugorodott. Amellett pedig, hogy a sze-
mélyek szabad mozgása – különösen az uni-
ós tagállamok vonatkozásában – biztosított, 
addig az információ áramlása előtti korlátok 
megszűntek. Ezt a lehetőséget a bűnüldöző 

hatóságok kiválóan kamatoztathatják. Nem 
pusztán arra van lehetőségük, hogy a másik 
országhoz címzett megkeresésükben bizo-
nyítékok átadását, nyomozási cselekmények 
megvalósítását, személyek és adatok ki- és át-
adását kérjék, hanem arra is, hogy különböző 
központosított adatbázisokba rendszerezzék a 
bűnelkövetőkre, illetve a bűncselekményekre 
vonatkozó információikat, ezzel is támogatva 
munkájuk hatékonyságát. Különösen igaz ez 
az Európai Unió tagállamai között. A technika 
fejlődése, valamint ehhez kapcsolódóan a jogi 
környezet változása, illetve változtatásának 
szükségessége pedig folyamatosan újabb és 
újabb kutatási lehetőségeket és kihívásokat 
kínál az ez iránt érdeklődők számára. Ezek 
körébe sorolandó többek között a „Bűnüldözé-
si célú adatkezelés lehetőségei és korlátai az 
Európai Unióban” c. kutatás is.

Dr. Jánosi Andrea
egyetemi tanársegéd

ME-ÁJK, Bűnügyi Tudományok Intézete

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támo-
gatást biztosító rendszer kidolgozása és mű-
ködtetése konvergencia program című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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32 Hagyományaink

mennyire BAlek A BAlek?
„tűrj! ez tAnáCsom…”

A bALEK7-en kapnak egy kis ízelítőt abból, 
milyen élet vár majd rájuk az elkövetkezendő 
3-5 évben. Egy pillanatra lehetőséget kapnak 
az idősebb hallgatóktól, hogy úgy érezhessék, 
már ők is tagjai ennek a közösségnek. Ahhoz 
viszont, hogy valóban alkotórészei legyenek 
a gépezetnek, még sok mindent kell tenniük. 
Nehéz lehet belecsöppenni egy olyan miliő-
be, ahol mindenki zsizseg és sztorizgat olyan 
élményekről, amelyeket te még nem érthetsz, 
és amelyeket még sokáig nem is fogsz érte-
ni. Ahhoz, hogy a közösség aktív részese le-
hess, sok mindent kell tanulni. A legfontosabb 
az alázat. Tisztelned kell másokat ahhoz, 
hogy később majd téged is tisztelhessenek. 
baleknak lenni sokkal többet jelent, mint azt 
első pillanatban az ember gondolná. Eleinte 
úgy tűnhet, hogy a bulek csupán egy jelenték-
telen kelléke a hagyományőrzésnek, vagy ha 
jobban tetszik, a Firmák játékszere. Azonban 
ez nem ennyire fekete és fehér. Ahhoz, hogy 
jó balek légy, sok mindent el kell tűrnöd a fel-
sőbb évesektől. Mindamellett sosem lehetsz 
jó Firma anélkül, hogy a balekság minden 

egyes apró-cseprő részletét ki ne élveznéd, át 
ne élnéd. Olyan ez, mint mikor az ember gye-
rekként azt várja, hogy végre felnőtt legyen, 
ne kelljen iskolába járnia, házi feladatot írnia, 
ne kelljen a szüleinek elszámolnia az idejé-
vel, azonban mikor az ember valóban ott áll a 
felnőtté válás küszöbén, visszasírja azokat az 
időket, amikor még gyerek lehetett. Nincs ez 
másképp a baleksággal sem. A hagyomány-
őrzésük első lépcsőfokán toporgó bulekok 
repesve várják, hogy elérkezzen a Firma-
köszöntő szakestélyük, hogy végre szerves 
részévé válhassanak Selmecbánya öröksé-
gének. Sajnos túl későn veszik észre, hogy 
már akkor is a részesei voltak, amikor még 
csak büdös balekként, csendben ültek végig 
egy-egy szakestélyt, lesve a Firmájuk minden 
kívánságát. És csak azután jönnek rá, hogy 
baleknak lenni mennyire jó dolog, amikor már 
ők maguk is balekokat keresztelnek. 
„Tűrj! Ez tanácsom, adósság ne bántson, 
még a gúnyba is törődj bele.”

Muntyán Bernadett

Mikor egy közösség részesévé válsz, kérdések nélkül elfogadod a szabályait. Nem gondolko-
zol, nem vitatkozol, nem próbálsz meg alkudozni, csupán egyetlen cél lebeg a szemed előtt: 
hogy maguk közé fogadjanak. Így van ez a Miskolci Egyetemre érkező, frissen érettségizett 
diákokkal is.
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2014. SZEPTEMBER 12-21.
Filmpremierek, CineClassic, közönségtalálkozók, koncertek

Jameson Színpad - Miskolc, Szent István tér
www.cinefest.hu     www.facebook.com/cinefestmiskolc

11. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Jameson CineFest

Magashegyi Underground // Mary PopKids // Bíborszél
Halott Pénz // Intim Torna Illegál // Cloud 9+ // Saverne

Ivan & The Parazol // Kerekes Band // Carbonfools és még sokan mások...

M A G Y A R  M É D I A
M E C E N A T Ú R A

FÖTÁMOGATÓ: KIEMELT TÁMOGATÓK: KIEMELT MÉDIAPARTNER: SZERVEZŐK:
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34 sport

Lapunk még májusban beszámolt arról, hogy 
megtörtént az új Miskolci Atlétikai Centrum 
alapkőletétele. Az állami forrásokból finan-
szírozott, közel 350 millió forintos beruházás 
kivitelezése már júniusban megkezdődött, 
és mindannyian láthattuk, ahogy a salakos 
borítás kiásásra kerül, és megkezdődnek 
az átalakító földmunkálatok is. Időközben 
rendeződtek és fixálódtak a tulajdonjogi és 
használati kérdések is, hiszen a döntés értel-
mében Miskolc Város Önkormányzata lesz a 
tulajdonosa és az üzemeltetője az új komp-
lexumnak, viszont a Miskolci Egyetem az év 
meghatározott időszakaiban térítésmentesen 
használhatja a sportlétesítményt. 
A szeptembert már úgy kezdhetjük meg, 
hogy a rekortánborítás véglegesen leterítés-
re került, elkészültek a távolugrógödrök és a 
vizesárkok is az akadályfutáshoz. Következő 
lépésként a jelek felfestése jöhet, amelyek-
nek az IAAF, vagyis a Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség által előírt szigorú szabályoknak 
kell megfelelnie, hiszen könnyedén elkép-
zelhető, hogy nemzetközi versenyeket is 
rendezhetnek majd ezen a pályán, a Miskolci 
Egyetem területén, valamint a DVTK stadion-
jából érkező sikeres megyei atlétáinknak a 
legkiválóbb körülményeket akarja biztosítani 
a városvezetés. 

A második építkezési ütemben egyébként 
egy 80 méteres, hatsávos, fedett futófolyosó 
készül majd el az egyetemi pályán, amely az 
atléták téli edzéslehetőségét hivatott biztosí-
tani, ezek után pedig jöhetnek a kiszolgálóhe-
lyiségek építési munkálatai is. Az elfogadott 
tervekben szerepel öltözők, orvosi szoba, iro-
dák és versenyközpont létrehozása is, amely 
a miskolctapolcai út felé eső oldalon épül 
majd. Természetesen ezek is az IAAF szab-
ványnak megfelelően készülnek majd el. Az 
elkészült épületek és pályák után pedig meg-
kezdődik a terület rekultivációja, parkosítása, 
sportoló- és szurkolóbarát megközelítésének 
és környezetének kialakítása.

Nagy Tomi

úton A CsúCs felé! - új sportközpont Az egyetemen

Elkészült a rekortánborítású futópálya a Miskolci Egyetem sportközpontján, amelyet a kö-
zeljövőben átadásra kerülő Miskolci Atlétikai Centrum részeként használhatnak az egyete-
misták és az élsportolók.
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A keresztrejtvény megfejtését szeptember 
30-ig küldhetitek el a megazin.skandi@
gmail.com e-mail címre. Az üzenet tárgyába 
írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés II. év-
folyam 6. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá 
feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeite-
ket sem! A helyes megfejtést beküldők között 

3 db 16 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a 
ME-HÖK felajánlásában. A nyerteseket a 
megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-
oldalunkon értesítjük a nyeremények átvé-
telének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban 
csak azok vehetnek részt, akik mindkét meg-
fejtést beküldik!
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