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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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3Fókuszban

Új együttműködési megállapodást kötött

a miskolci egyetem és a takata

A japán cég 2014-ben kezdte meg légzsák-
rendszerei gyártását Miskolcon, a kapcso-
latfelvétel pedig – a kölcsönös nyitottság és 
együttműködési igény folytán – gyorsan meg-
történt. A együttműködésben eddig a Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar járt az élen. Az új 
megállapodás célja, hogy még szorosabbra 
fűzze a cég és az egyetem kölcsönös elő-
nyökön alapuló kooperációját, mégpedig úgy, 
hogy a GÉIK mellett a Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar, az Műszaki Földtudományi Kar és a 
Gazdaságtudományi Kar is erőteljesebb kap-
csolódjon be a közös tevékenységekbe.
A Miskolci Egyetem – igény szerint – tudo-
mányos potenciáljával támogathatja a japán 
céget, amellyel a jövőben közös projekteket, 
pályázatokat is megvalósíthat. Úgyszintén cél, 
hogy az együttműködés a duális képzések in-
dítására is kiterjedjen, az új képzési forma be-
vezetése ugyanis a gazdasági partner számá-
ra éppúgy előnyöket rejt, ahogy az egyetem és 
a hallgatóság számára is. 

Már az első évre szóló munkaprogram igen 
sokoldalú együttműködést irányoz elő. A TA-
KATA kollégái angol nyelvű előadássorozat-
ban osztják meg tapasztalataikat az egyetem 
hallgatóival, sőt a cég – mint szakmai gyakor-
lóhely – szakmai gyakorlatra fogadja a fent 

említett négy kar hallgatóit, összesen 25 főt. 
A TAKATA diplomamunka-témákra is javasla-
tokat tesz, majd támogatja azok kidolgozását 
is, például a megfelelő céges konzulens biz-
tosításával. A munkaprogram közös rendez-
vényekről is szól: a Miskolci Egyetem vállalja 
a japán céget népszerűsítő ismeretterjesztő 
előadások befogadását, a TAKATA pedig részt 
vesz az egyetem beiskolázási kampányában, 
valamint egy ún. Karrierfalon tájékoztatja a 
hallgatóságot álláslehetőségei felől. (Az egye-
tem főépületének előcsarnokában még április 
elején átadott modern high-tech kiállító- és be-
szélgetősarokkal  a cég már jelen van a hallga-
tók mindennapi életében.) A Miskolci Egyetem 
számára stratégiai jelentőségű kutatás-fejlesz-
tési és innovációs (K+F+I) projektek során az 
egyetem szellemi és infrastrukturális kapaci-
tásaival is támogathatja a TAKATA gyártás-, 
gyártmány- és szervezetfejlesztését.
A TAKATÁ-val való együttműködés a céges 
partnerkapcsolatok mintapéldája lehet, hiszen 
mind az egyetemi képzés tartalmára, mind az 
egyetem K+F+I tevékenységeire kiterjedhet. A 
kooperáción a cég, az egyetem és a hallgató-
ság egyaránt nyerhet.

Rada János

A Miskolci Egyetem határozott célja, hogy elmélyítse kapcsolatait a gazdaság szereplőivel, a magyar 
felsőoktatás megújuló világában pedig még inkább megnő az ipari–gazdasági partnerkapcsolatok 
jelentősége. Az egyetem életében tehát kiemelt jelentőséggel bír a TAKATA -val kötött együttműkö-
dési megállapodás.
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4 Fókuszban

„… olyan úton jár az egyetem, amelyen a hallgatóság is nyerhet”

interjÚ dr. deák csabával,
a miskolci egyetem kancellárjával

Tavaly foglalhattad el a Miskolci Egyetem 
kancellári posztját, kapcsolatod az egye-
temmel azonban jóval régebbre nyúlik 
vissza.
Valóban, életem számos fontos pontján kap-
csolódik a Miskolci Egyetemhez. Itt voltam 
hallgató, az alma mater pedig mindig nagy 
jelentőséggel bír az ember életében, főleg 
ha egy olyan, a hallgatói élet szempontjából 
szinte egyedülálló helyen tanulhatott, ami-
lyen a miskolci campus. A közgazdász diplo-
ma aztán nem jelentette egyetemvárosi pá-
lyafutásom végét, hiszen mint PhD-hallgató 
folytathattam tanulmányaimat, és tanársegé-
di állást kaptam. Elmondhatom tehát, hogy – 
egy hosszú utat végigjárva az egyetemen – a 
hallgatói padtól jutottam el egészen a stra-
tégiai és fejlesztési rektorhelyettesi posztig. 
Tavaly pedig a Nemzeti Innovációs Hivatal 
stratégiai elnökhelyettesi pozíciójából éltem 
a lehetőséggel, és megpályáztam a Miskolci 
Egyetem kancellári állását.

Mi motivált abban, hogy visszatérj a fővá-
rosból Miskolcra?
Egészen világos, hogy a magyar felsőok-
tatás világa megújul, mint kancellár pedig 
– úgy gondolom – segíthetem a Miskolci 
Egyetemet abban, hogy jó pozícióit meg-
őrizve, sőt megerősítve tudjon részt venni az 
ágazat megújulásában. Egy roppant felelős-
ségteljes feladatot láttam tehát a kancellári 
állás lehetőségében, ami elég erős motivá-
ciót jelentett ahhoz, hogy megpályázzam. 

Miskolc városa nem mellesleg éppúgy fon-
tos számomra, ahogy az egyetem is, és ha 
az egyetemért dolgozom, tulajdonképpen a 
szülővárosomért is dolgozom egyben. Egy 
lokálpatrióta számára pedig ez sem utolsó 
szempont.

Mi lehet ma a siker receptje a felsőokta-
tásban?
A magyar felsőoktatással szemben általáno-
san megfogalmazott elvárás, hogy jobban 
igazodjon a munkaerő-piac igényeihez, és 
erőteljesebben kooperáljon a piac szereplő-
ivel. Az állam persze a jövőben sem hagyja 
magára a felsőoktatást, de elvárja, hogy az 
egyetemek több lábon álljanak gazdasági-
lag. Az üzleti szférához kapcsolódó kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységek se-
gíthetnek ebben. Jól látható ugyanis, hogy 
– az előnytelen demográfiai folyamatok mi-
att – kizárólag a hallgatók száma után járó 
állami támogatásra nem alapozhat a felső-
oktatási ágazat. A hatékonyabb és felelős-
ségteljesebb gazdálkodás megteremtése 
tehát, amely a kancellárok egyik legfonto-
sabb feladata, a bevételszerző képesség 
fokozásával együtt vezethet eredményre. 
Éppen ezért a szenátus elé is olyan költség-
vetést terjesztettem, amely a karok eseté-
ben ösztönzőleg hathat a bevételszerzésre. 
Ami pedig hallgatói létszám stabilizálását 
illeti, fontos cél, hogy a Miskolci Egyetem a 
régió, sőt az ország határain túl is népsze-
rűbbé tudja tenni magát és szakjait, vagyis 

A felsőoktatási törvény értelmében 2014-től valamennyi állami fenntartású felsőoktatási intézmény 
gazdasági menedzsmentjéért kancellár felel. Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja először 
adott interjút a MEgazin számára.
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5Fókuszban
egyre több külföldi hallgató jöjjön Miskolcra, 
főleg az egyetem olyan unikális képzéseire, 
amilyen például a kohómérnöki és az olaj-
mérnöki mesterképzés.

A hallgatók számára milyen előnyöket rejt-
het az új, piacorientáltabb irány? 
A szorosabb vállalati partnerkapcsolatok a 
hallgatóság számára is rengeteg lehetősé-
get rejthetnek. Gyarapodhat például a gya-
korlóhelyek száma, a partnercégek szakmai 
tapasztalatai gyorsabban épülhetnek be az 
adott szakterület egyetemi tananyagába – a 
céges szakemberek intenzívebben kapcso-
lódhatnak be a tanításba –, és persze több 
vállalat vehet részt duális képzésben is. El-
mondható tehát, hogy egy olyan úton jár az 
egyetem, amelyen a hallgatóság is nyerhet, 
és még piacképesebb diplomával léphet majd 
ki a munkaerő-piacra.

Milyen elképzelésed van még, amely a 
hallgatóságot érintheti?
Szeretném, ha maga az egyetem is jelentő-
sen több hallgatót tudna – lehetőleg választott 
szakmájában – foglalkoztatni. Már csupán az 
intézmény jövője szempontjából is fontos a 
jól képzett utánpótlás. Itt van például az én 
esetem is: egykor hallgató voltam a campu-
son, ma kancellár vagyok. Az egyetem szá-
mos tehetséges hallgatójában ma is ott rej-
tőzhet a lehetőség, hogy a jövőben a Miskolci 
Egyetem kancellárja, professzora vagy éppen 
rektora legyen. Úgy gondolom, az intézmény 
fontos feladata, hogy ennek megfelelően be-
csülje meg hallgatóit, és teremtse meg a fejlő-
dés, a gyarapodás legjobb lehetőségeit.

Finnország zászlaja most is itt díszeleg 
az irodádban. Jól tudom, hogy az ország 
mellett a finnek nemzeti sportja is fontos 
a számodra?
2010-től vagyok Finnország tiszteletbeli kon-
zulja, és igen: akkor, amikor átvehettem a 
tiszteletbeli konzulátus címerét és pecsétjét, 

Jari Vilén úr – mint Finnország nagykövete 
– utalt is a jégkorong és a finn szív kapcso-
latára. Ha ugyanis időm engedi, magam is ját-
szom, de a jégkorongban otthon, a családban 
már a fiaim járnak az élen: egyikőjük már a 
korosztályos nemzeti válogatott mezében is 
megmutathatta magát. Én pedig napról napra 
azért dolgozom, hogy olyan sikeres legyen a 
Miskolci Egyetem is, amilyen sikeres például 
a felnőtt jégkorong válogatott, amely jövőre 
az oroszországi világbajnokságon akár Finn-
országgal is összemérheti erejét.

Rada János
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6 Fókuszban

a legmagasabb minősítés veronában!

Mindenek előtt szerintem érdemes lenne 
tisztázni olvasóink számára, hogy mi is 
volt ez a rendezvény egészen pontosan?
Dr. Sándor Zoltán: Ez a 26. Nemzetközi Kó-
rusverseny volt, amely a Veronai zenei ta-
vasznak a részét képezi. Április 8. és 11-e 
között zajlott maga az esemény, de már janu-
árban jelentkezni kellett egy hanganyaggal, 
amely alapján kiválasztottak minket és má-
sik 21 kórust a világ különböző országaiból, 
például Törökországból, Amerikai Egyesült 
Államokból, Svájcból, Németországból. Ma-
gyarországról a mi női kórusunk képviseltette 
magát. 

Számítottak a kimagasló szereplésre, díja-
zásra, vagy mindenkit meglepetésként ért 
az eredmény?
Dr. Sándor Zoltán: Abszolút meglepetésként 
ért minket a siker, mivel a szervezők mindent 
titokban tartottak a rendezvény végéig. Men-
tünk a díjkiosztóra, nem mondott senki sem-
mit, majd egyszer csak felolvasták a nevün-
ket és énekelni kellett. Gondolhatja mennyire 
meglepett ez az egész. Ami azért kiemelen-
dő, hogy a díjazást nem úgy kell elképzelni, 

mint egy első, második, harmadik helyet egy 
átlagos versenyen. Itt komoly szabályozás és 
pontrendszer van, amely alapján értékelik a 
csoportok teljesítményét. Ezek alapján mi az 
ottimo, vagyis a legmagasabb fokozatot, érté-
kelést szereztük meg. 

A kórustagoktól kérdezném: hogy zajlott a 
felkészülés erre a versenyre, egyáltalán a 
napi próbákon kívül igényelt-e plusz mun-
kát ez a verseny részetekről?
Hizsnyik Evelin: Még a találkozó előtt iskolai 
keretek között zajlott a munka, hetente két 
próbával, mikor már kint voltunk Veronában, 
akkor azért sűrűsödtek a dolgok és volt, hogy 
napi 6 órát is próbáltunk. Itt már nem csak 
hangok tanulásával foglalkoztunk, hanem 
művészi dolgokkal is, dinamikával, színesí-
téssel. 

Ti személy szerint milyen élményekkel 
gazdagodtatok? Mik a tapasztalatok a ren-
dezvénnyel kapcsolatosan?
Nagy Zsuzsa: Nekem különleges volt, mert ez 
a verseny volt az első ilyen jellegű megméret-
tetés, amelyen részt vettem. Ha egy szóval 
kéne jellemezni ezt a kint töltött pár napot, ak-
kor azt mondanám, hogy izgalmas volt. Egy 
olyan élmény, amelyet én biztos nem fogok 
elfelejteni az eredmény pedig a megérdemelt 
jutalom a sok próba után. 

Pogány Bianka: Nekem furcsa érzéseim 
voltak a verseny alatt. Elég hirtelen jött úgy 
mindenkinek, hogy pár perc próba után be-
jelentették, mindjárt kezdhetünk. A bevonulás 
alatt folyamatosan dolgozott bennünk az az 
egészséges drukk, de szerencsére pozitív lett 
a vége a dolgoknak.

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének női kórusa kiváló minősítéssel zárta 
a 26. Nemzetközi Kórusversenyt Veronában, Olaszországban. A kimagasló siker után a kórus 
vezetőjével Dr. Sándor Zoltánnal, a BBZI igazgatójával, valamint kórustagokkal, Nagy Zsuzsá-
val, Pregon Dóra Mariettával, Pogány Biankával és Hizsnyik Evelinnel beszélgettem.
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7Fókuszban
Igazgató úr korábban említette, hogy 4 kü-
lönböző helyszínen énekeltetek, 4 teljesen 
különböző akusztikájú közegben. Nehéz 
ezekre a dolgokra reagálni menet közben, 
vagy fel tudtok készülni a változó körülmé-
nyekre?
Pregon Dóra Marietta: Az a baj, hogy erre 
nem lehet felkészülni. Tegyük fel, ha beke-
rülünk egy „süket” terembe és csak a saját 
hangom hallom, akkor nem gondolkodhatok 
azon, hogy mi van a többiekkel, elég jó-e az 
előadás. Mindig a legjobb tudás szerint kell 
énekelni és ez a fontos, közben pedig figyel-
ni a karmestert, hogy mit mutat a kezével, 
amellyel irányít minket.

Akarva akaratlan felmerül a kérdés, hogy 
egy ilyen siker nyit új távlatokat számotok-
ra, vagy csak egy a sok elismerés közül? 
Hizsnyik Evelin: Inkább úgy mondanám, hogy 
sok mindent nyertünk ezzel a versennyel. 
Leginkább arra gondolok, hogy megtanultunk 
csapatban dolgozni, maximálisan odafigyelni 
egymásra és ezek olyan képességek, amik 
az élet bármelyik szakaszában hasznosítha-
tóak. Én személy szerint például sokkal ma-
gabiztosabbá is váltam. 

Melyek a jövőbeni tervek számotokra? 
Hizsnyik Evelin: Klasszikus fuvola szakon va-
gyok BA harmadéves. Szeretnék mester kép-
zésen maradni, nyáron lesz majd a felvételi, 
úgyhogy lassan lehet arra is készülni. A dip-
loma megszerzése után tanítással 
szeretnék foglalkozni, valamint 
szimfonikus zenekarban játszani, 
amennyiben lesz rá lehetőségem. 

Nagy Zsuzsa: Én zeneismeret BA 
szakon vagyok végzős. Hozzám a 
karvezetés áll közel, és az MA el-
végzése után ezzel is akarok foglal-
kozni, valamint általános iskolában 
szolfézstanár szeretnék lenni. 

Pregon Dóra Marietta: Elsőéves 
vagyok klasszikus zongora szakon. 
Jövőre nézve… Nem biztos, hogy 
a mester képzést Magyarországon 

akarom elvégezni, sokkal inkább gondolko-
dok Svájcban, a Bázeli Akadémia a nagy ál-
mom, a későbbiekben pedig korrepetitorként 
akarok dolgozni. 

Pogány Bianka: Alapképzésen vagyok har-
madéves, klasszikus furulya szakon. Nyilván 
én is jelentkezni fogok mester képzésre és 
elméletileg tanár leszek utána, de még nem 
tudom, hogy Magyarországon vagy külföldön 
szeretnék érvényesülni. 

Kezemben tartom egy veronai újság cím-
lapját, ahol erről a versenyről számolnak 
be, és külön megemlítik a BBZI kórusát…
Dr. Sándor Zoltán: Igen, a cikk említést tesz 
a 3 kategóriában győztes kórusokról, köztük 
természetesen rólunk is. A címet talán úgy 
tudnám lefordítani, hogy hatalmas kelet-eu-
rópai siker, hiszen a másik két kategóriában 
egy lengyel gyermekkórus, és egy lett női 
kar volt a díjazottak között. Összességében 
elmondható, hogy még mindig kimagasló 
a magyar zene, zeneoktatás és a szakma 
megítélése nem csak Európában, hanem vi-
lágszerte. Szerintem az egy külön érték, hogy 
egy ilyen rangos rendezvényen a Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet nem csak Magyaror-
szágot képviselte, hanem a Miskolci Egyetem 
hírnevét és öregbítette.

Nagy Tamás
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8 Fókuszban

A BTK a projekt so-
rán összesen 40 Bor-
sod-Abaú j -Zemplén 
megyei közoktatási 
intézménnyel műkö-
dik együtt. Valamennyi 
iskola esetében cél a 
digitális kultúra világá-
nak a megismertetése, 
népszerűsítése, ame-
lyet többek között a 
pedagógusok számára 
szervezett 10 órás in-
formatikai tanfolyamok 
hivatottak szolgálni. 
A projekt „A” kompo-
nensében a partner 11 
olyan miskolci, illetve 
Miskolci járási általá-
nos iskola, amely jelentős arányban foglal-
kozik halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 
gyermekekkel. A pedagógusok az BTK által 
szervezett 60 órás akkreditált továbbképzés 
keretében sajátíthatják el az ún. Komplex 
Instrukciós Program alapjait, amely egy, a 
HHH-s fiatalok hatékonyabb tanítását segítő 
pedagógiai módszer (a KIP módszer elsajá-
títása egyébként mára szerves részét képezi 
a BTK tanárképzésének). A „B” komponens 
programjában 29 közép- és általános isko-
la vesz részt, a kiválasztásnál pedig fontos 
szempont volt, hogy valamennyi BAZ megyei 
tankerület érintett legyen. A partnerintézmé-
nyek 3-5 pedagógusa a program részeként 
30 órás akkreditált projektpedagógiai kép-
zésben részesülhet.
A projekt keretében a Miskolci Egyetem ok-
tatói digitális tananyagokat is fejlesztenek, 

részben a pedagógusok, részben pedig a 
diákok számára. A fejlesztett tananyagok 
a jövőben elsősorban az iskolai szakkörök 
munkáját segíthetik. A szakköri foglalkozá-
sok támogatása mellett a projekt kiemelt cél-
ja a pályaorientáció is: az egyetem oktatói 
ugyanis megismertetik a diákságot a cam-
pus világával és a felsőoktatás által kínált 
lehetőségekkel.
A „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex 
iskolai innováció és digitális szemléletformá-
lás hátrányos helyzetűek körében” – TÁM-
OP-3.1.16-14-2014-0001 azonosítószámú 
projekt a BTK kiemelt projektje, amelyben 
az egyetem részéről a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Informatikai Intézete, a 
Felnőttképzési Regionális Központ és az e-
Learning Centrum is részt vesz.

Rada János

digitális kultÚra és társadalmi felzárkóztatás –
nagyprojekt a bölcsészettudományi karon

A Bölcsészettudományi Kar jó ideje kiemelt feladatának tartja, hogy tudásállományát az 
északkelet-magyarországi régió társadalmi felzárkóztatásának és felemelésének szolgála-
tába állítsa. Jelen projekt fontos mérföldkő a kar ilyen irányú missziójában.
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9Fókuszban

Április 23-án rendezték meg egyetemünkön a 
Lányok napja elnevezésű rendezvényt, mely-
nek célja, hogy minél több lány vállalkozzon 
belevágni a műszaki tanulmányokba. 
A 2015-ös Lányok Napja akcióban országos 
szinten 11 egyetem és kutatóintézet, valamint 
21 vállalat vett részt 34 programmal 10 vá-
rosból. Egyetemünk tárt karokkal és színes, 
interaktív programokkal várta az érdeklődő lá-
nyokat. A Műszaki Anyagtudományi Kar és a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar tizenöt la-
boratóriumát látogathatták végig a potenciális 
műszakis hallgató lányok, a Műszaki Földtu-
dományi Kar pedig a Tanbányában várta őket. 
12 megyei középiskolából több mint 100 lány 
regisztrált be, előre jelezve érdeklődésüket az 
esemény és ez által egyetemünk iránt. 
– Azt gondolom, hogy mi nők össze tudunk 
kapaszkodni, van közöttünk egy olyan külön-
leges kapcsolat és segítőkészség, amely a 
társadalom javára válhat – üdvözölte a részt-
vevőket a rendezvény megnyitóján Óváriné 
Dr. Balajti Zsuzsanna, egyetemünk tanulmá-
nyi rektorhelyettese.

A megnyitó beszédet követően egy látványos 
mazsorett bemutatót láthattak a lányok. 
A nap hátralévő részében a résztvevők cso-
portokban indultak labortúrára, ahová az itt ta-
nuló hallgatók kísérték el őket, készségesen 
megválaszolva az érdeklődők összes felme-
rülő kérdését.
.

Kerekes Bernadett

ismét lányok napja a miskolci egyetemen!
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10 Helyzetkép

A tizenegy éves múltra tekintő pályázat meg-
szervezéséhez ebben az évben csatlakozott 
a Miskolci Egyetem és az Eszterházy Ká-
roly Főiskola mellett a Partiumi Keresztény 
Egyetem is. A válogatott pályázati munkák-
ból összeállított kötetben a fiatal irodalmá-
rok alkotásait az EKF Vizuális Művészeti 
Tanszékének és a PKE Képzőművészeti 
Tanszékének hallgatói által a pályázatra ké-
szített képek színesítették. Az idei pályázók 
kiválóságát mutatja, hogy a tervezett 6-8 díj 
helyett végül 14 díjat, négy különdíjat, négy 
harmadik díjat, négy második díjat és két 
első díjat osztott ki a zsűri.
A díjátadót Jónás Zoltán, a pályázat mene-
dzsere, a kötet szerkesztője, az EKF nyugal-
mazott kulturális programigazgatója nyitotta 
meg Nagy László József Attila című versé-
nek előadásával. Majd Dr. Horváth Gizella, a 
PKE rektorhelyettese, Liptai Kálmán az EKF 
rektora és Dr. Balogh Andrea a PKE Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének 
tanszékvezetője köszöntötte az egybegyűl-
teket. A köszöntők elhangzása után Jónás 
Zoltán mutatta be a József Attila 100. szü-
letésnapján útjára indított pályázat történe-
tétét és célkitűzéseit. Az idei pályázatot Dr. 
Maczelka Csaba, a PKE Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Tanszékének oktató-
ja, a pályázat egyik zsűritagja értékelte, és 
arra biztatta a pályázókat, hogy a kapott 

vélemények tükrében folytassák alkotói te-
vékenységüket. Jónás Zoltán olvasta fel a 
zsűrielnök, Serfőző Simon kortárs költő ér-
tékelő sorait. 
A gálaműsort operaénekek tarkították 
Tempfli Mária énekművész és Kristófi János 
orgonaművész előadásában.
A díjakat Horváth Gizella, a PKE rektorhe-
lyettese és Liptai Kálmán, az EKF rektora 
adta át.  A díjazottak közül Leczkési Gábor 
(Selye János Egyetem), különdíjas, Szilágyi 
Szilvia (PKE), harmadik díjas, Kis Pál Dániel 
(EKF), második díjas, Schäffer Anett (ME), 
második díjas, és a két első díjas, André 
Ferenc (Babes-Bolyai Tudományegyetem) 
és Ozsváth Zsuzsanna (PKE) lehetőséget 
kapott rá, hogy művét felolvassa a közönség 
előtt. Egyetemünk hallgatói közül különdíj-
ban részesült Keszi Bálint, lapunk újságírója, 
harmadik díjat kapott Hangácsi Zsuzsanna 
és második díjat nyert el Schäffer Anett, a 
MEgazin újságírója.
A díjak kiosztása után az idén először meg-
rendezett Kortárs Hangon Szakmai Műhelyt 
annak vezetője Turczi István író, költő, szer-
kesztő mutatta be. A díjátadót követő három 
napban a nagyváradi műhelymunkák során 
a díjazottak az irodalomról, az irodalmi meg-
szólalásról tanulhattak.

Schäffer Anett

11 éve Kortárs Hangon
A Kortárs Hangon ’15 irodalmi pályázat díjkiosztó gálaműsora

A Kortárs Hangon ’15 irodalmi pályázat díjkiosztó gálaműsorát idén elsőként Magyarország 
határain túl, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen rendezték meg 2015. április 16-
án. A pályázatra tizenkét magyarországi és határon túli intézmény és két kihelyezett önálló 
kar hallgatói adhatták be verseiket, prózai alkotásaikat.

10
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11Fókuszban

Több ezren neveztek az idei OTDK-ra, és 
campusunk diákjai is szép számmal képvisel-
tették magukat a magyar hallgatók egyik leg-
fontosabb tudományos fórumán. A  miskolci  
egyetemisták nagyon  szép eredményt értek 
el, hiszen a  Műszak Földtudományi Kar di-
ákjai egy első, hét második és négy harmadik 
helyezést,  illetve hét különdíjat,  a Műszaki 
Anyagtudományi Kar diákjai két első, négy 
második és két harmadik helyezést, a Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar diákjai két 
első, két második,  
és három harmadik 
helyezést, továbbá  
öt különdíjat,  az Ál-
lam- és Jogtudomá-
nyi  Kar diákjai négy 
első, négy második 
és egy harmadik 
helyezést, a Gazda-
ságtudományi  Kar 
diákjai egy első és 
két második helyezést , továbbá négy külön-
díjat,  a Bölcsészettudományi  Kar diákjai egy 
első, egy második és egy harmadik helyezést,  
az Egészségügyi Kar diákjai egy második he-
lyezést és egy különdíjat nyertek el. További 
büszkeség egyetemünk számára, hogy több 
miskolci egyetemista is pályázik Pro Scientia 
Aranyéremre, illetve 4 egyetemi oktatót jelöl-
tek Mestertanár Aranyéremre.  
Bár a konferencia csupán pár napig tart, egy 
sokkal hosszabb folyamat eredménye egy-
egy OTDK dolgozat és előadás megszüle-
tése. A hallgatók hónapokig dolgoznak vá-
lasztott témájukon, hogy a minden év őszén 
megrendezett intézményi TDK konferenciák 

egyikén bemutathassák azt. A helyi TDK kon-
ferenciák zsűrijei a következő OTDK-ra java-
solják a megfelelő pontszámot elért, és tudo-
mányosan értékesnek tartott dolgozatokat. 
A sok munka pedig mindenképpen megéri, 
akkor is, ha nem szerez helyezést OTDK-n a 
dolgozat vagy nem is javasolják OTDK-ra, hi-
szen a megírása alatt rengeteg tapasztalatra 
tesznek szert a hallgatók, nemcsak a tudásuk 
mélyül el egy területen, de bizonyítják azt is, 
hogy kutatói attitűddel rendelkeznek, vannak 

önálló gondolataik, 
kitartóak és képesek 
a fejlődésre. Ezek 
pedig olyan képes-
ségek, melyeknek a 
munkaerőpiacon is 
nagy hasznát veszik. 
Érdemes az önélet-
rajzukban is szerepel-
tetni a hallgatóknak a 
TDK tevékenységet, 

hiszen lehet, hogy épp ez lesz az, amivel az 
azonos diplomával rendelkező jelöltek közül 
kitűnnek. Továbbá, a TDK tevékenység a 
doktori programokra történő jelentkezésben 
is nagy súllyal kerül latba.
Május 12-én 12 órától a Tehetségnapon egye-
temünk azon hallgatói, akik az idei OTDK-n 
helyezést értek el, poszterelőadásokon mu-
tatkozhattak be dolgozatukkal az érdeklődők-
nek.

Gratulálunk a díjazottaknak és minden részt-
vevő hallgatónak!

Schäffer Anett

Hatvan díjat nyertek el miskolci egyetemisták

a XXXii. otdk-n

Kétévente tavasszal felbolydul a tudományos babérokra áhítozó egyetemi és főiskolai 
hallgatók élete, hiszen ilyenkor rendezik meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenci-
át. Idén a XXXII. OTDK tizenhat szekciójának számtalan tagozati ülésén adhatták elő TDK 
dolgozataikat a tehetséges hallgatók.
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12 Fókuszban

összefoglaló a szakmai gyakorlatokról

Szakmai gyakorlatot a következőképpen 
definiálja a felsőoktatási törvény: felsőok-
tatási szakképzésben, alap-, mester- és 
osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen 
vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhe-
lyen teljesítendő, részben önálló hallgatói 
tevékenység. A szakmai gyakorlat egyes 
kérdéseit szabályozza továbbá a 230/2012. 
Korm. rendelet. Szakmai gyakorlatra kötele-
zett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött 
hallgatói munkaszerződés alapján végezhet 
munkát. A munkaszerződés alapján a hall-
gatót díjazás illetheti, illetve a hat hét idő-
tartamot elérő, egybefüggő gyakorlat esetén 
díjazás illeti, melynek mértéke legalább he-
tente a kötelező minimálbér tizenöt százalé-
ka. A díjat – eltérő megállapodás hiányában 

– a szakmai gyakorlóhely fizeti. A szakmai 
gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói 
munkaszerződés és díjazás nélkül is sor 
kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik 
azok a jogok, amelyeket a munka törvény-
könyve biztosít a munkavállalók részére. Az, 
aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles 
felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő hallgató javára. 
A hallgatói munkaszerződés alapján a hall-
gató foglalkoztatása során a munkaidő nem 
haladhatja meg a napi nyolc órát, valamint 
nem rendelhető el éjszakai munkavégzés. 
A hallgatói munkaszerződésben a szakmai 
gyakorlóhely kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hallgató számára a tantervnek meg-
felelő szakmai gyakorlatról gondoskodik – az 
egészségügyi és munkavédelmi előírásokat 
szem előtt tartva. A hallgató kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a szakmai 
gyakorlatot a követelmények alapján teljesí-
ti, az ismereteket képességeinek megfelelő-
en elsajátítja, a biztonsági és egészségügyi 
előírásokat betartja, valamint nem tanúsít 
olyan magatartást, amivel a gyakorlóhely jo-
gos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
Szakmai gyakorlaton az a hallgató vehet 
részt, aki a Szenátus által elfogadott aktuális 

A diplomás szakképzettség megszerzésében egyre nagyobb jelentősége van a szakmai 
pályára való felkészülésnek, a munkatapasztalat megszerzésének, a munkahely és a mun-
kafolyamatok megismerésének, valamint az elméleti és gyakorlati felkészítés munkakörnyezet-
ben történő elsajátításának. Ezen okból kifolyólag a Miskolci Egyetem karai szakmai gyakor-
latokat szerveznek a hallgatóik számára. A következőkben arról olvashat a Kedves Olvasó, 
hogyan alakulnak a szakmai gyakorlatokra vonatkozó rendelkezések, jogszabályok. Szeret-
nénk kihangsúlyozni, hogy a szakmai gyakorlat nem keverendő össze a gyakornoksággal.
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13Fókuszban
mintatanterv szerinti kredit elvárásnak meg-
felelően a szakmai gyakorlatok tantárgyi 
előkövetelményeit maradéktalanul teljesítet-
te, továbbá a Neptun egységes tanulmányi 
rendszerben az adott félévben a szakmai 
gyakorlati tantárgyak kurzusaira feljelentke-
zett. A hallgató a szakmai gyakorlatát kül-
földön is teljesítheti azokon a helyszíneken, 
amelyekkel az adott karnak partnerkapcso-
lati szerződése van. A külföldi szakmai gya-
korlat szervezhető ugyanolyan módon, mint 
a magyarországi, de elfogadható más forma 
is, például az ERASMUS hallgatói mobilitás 
keretében szervezett gyakorlat. A legtöbb 
kar esetében koordinátorok szervezik meg 
a hallgató számára a gyakorlat letöltésére 
szolgáló munkahelyet. Azonban arra is akad 
példa, hogy a hallgató önállóan keresheti 
a gyakorlati helyet. Amennyiben a hallgató 
egyénileg nem talál lehetőséget, úgy a tan-
széki koordinátortól írásban kérheti a kar 
segítségét a gyakorlati hely meghatározá-
sában. 
A Műszaki Anyagtudományi Karon külön-
leges esetben lehetővé válik a szakmai 
gyakorlat tanszéken történő végzése is, 
de ekkor a szak/diplomadolgozat témájá-
nak tanszéki kutatáshoz kell kapcsolódnia. 
A Karon a gyakorlati hely és a feladatok 
meghatározását, a teljesítés ellenőrzését 

és igazolását a vállalati konzulensek vissza- 
jelzésének figyelembevételével a szakveze-
tő tanszékek végzik. 
A szakmai gyakorlat alatt a hallgatók munká-
ját az üzemi instruktor és szaktanszéki kon-
zulens, illetve a tanszékek által megbízott 
gyakorlatvezető irányítja, segíti. A hallgatók 
a gyakorlatot a nyár folyamán teljesítik, ez 
alól kivétel a Bölcsészettudományi, illetve a 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet. A szak-
mai gyakorlat teljesítését az intézetek és 
tanszékek – a hozzájuk beérkezett beszá-
moló és igazolás ismeretében – értékelik. 
A Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak te-
repgyakorlatokon és tanítási gyakorlatokon 
kell részt venniük, amelyek a tanév közben 
zajlanak. A Bartók Béla Zenetudományi In-
tézetben azt nevezik szakmai gyakorlatnak, 
amikor a hallgatók a szemeszter elején in-
tenzív zenekari- vagy kóruspróbákon vesz-
nek részt, a próbák időszaka egy hangver-
sennyel zárul; szeptemberben a Tanévnyitó 
Hangversenyen, februárban pedig a Sze-
meszternyitó Hangversenyen mutatkoznak 
be a diákok.
A szakmai gyakorlat alatti foglalkoztatás 
nem érinti a hallgató egyetemmel szemben 
fennálló hallgatói jogviszonyát.

Boldizsár Csongor
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14 Fókuszban

környezettudatosság Útján az egyetem

Be tudna számolni arról az egyetem polgá-
rainak, hogy milyen feladatokkal foglalko-
zott a közelmúltban?
Környezetmérnökként végeztem, 2005-től 
dolgozom az Ellátási és Biztonságszervezési 
Osztályon, majd 2015. február 1-étől az Üze-
meltetési Igazgatóság Biztonságszervezési 
Csoportjánál vagyok környezetvédelmi meg-
bízott. Az Egyetem környezetvédelemmel 
kapcsolatos életét szervezem, ebbe beletar-
tozik például a hulladékgazdálkodás és a kü-
lönböző adatszolgáltatás szakhatóságok felé 
és pályázatok részeként. 
2009-ben elkészült az első Környezetvédelmi 
Szabályzat, amely most a harmadik módosí-
táson megy majd a közeljövőben keresztül. 
Minden szervezeti egységnek, intézetnek, 
tanszéknek van egy környezetvédelmi fele-
lőse, akiket én oktatok. Ez a közel kilencven 
fő megkapja az oktatását, majd a tanszéki 

kollégáknak a környezetvédelmi felelős is tart 
egy előadást. Ezen előadások keretében a 
közel 1100 dolgozó értesül a Környezetvédel-
mi Szabályzat pontjairól. Hatalmas hátrány, 
hogy a hallgatók jelenleg nem kapnak ilyen 
jellegű felvilágosítást. Ugyan félév kezdéskor 
minden hallgató elfogadja az Egyetem Kör-
nyezetvédelmi Szabályzatának kivonatát a 
neptunon keresztül, de azt sajnos gyakran el 
sem olvassák. 

Milyen előnyökkel jár a szelektív hulladék-
gyűjtés? 
A szelektív hulladékgyűjtés, amely lassan tíz 
éve zajlik az egyetemen, egyik nagy ered-
ménye, hogy a hulladék mennyiségét sike-
rült drasztikusan csökkentenünk. A szelektív 
gyűjtés kiterjesztésével még tovább csök-
kenthetnénk ezt a mennyiséget, ezzel még 
nagyobb megtakarítást elérve. A szelektív 
gyűjtés megvalósítását ma már törvény írja 
elő. Azzal, ha a hallgatók is szelektíven gyűj-
tik a hulladékot, jelentős megtakarítást érhet 
el az Egyetem – ez éves szinten több millió 
forint is lehet. Ezt a megtakarítást számos he-
lyen érzékelhetik a hallgatók – például a kol-
légiumi díjak alakulása más egyetemekhez 
viszonyítva. Valahol el kell kezdenünk annak 
a szemléletnek a tanítását, hogy ha például 
a kollégium előtt dohányzik valaki, akkor a 
csikket ne pöckölje el a nagyvilágba, hanem 
sétáljon el vele a hulladékgyűjtőig. A használt 
olajat ne hagyja ott a konyhában, hanem tölt-
se a használtolaj-gyűjtőbe, illetve a műanyag 
palackokat gyűjtse a kijelölt helyen.

Környezettudatosabbá válhatna a Miskolci Egyetem – nemrégiben Szántó Emesével be-
szélgettünk, aki a Miskolci Egyetem környezetvédelmi megbízottja.
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15Fókuszban
Tervezik a szelektív gyűjtési rendszer to-
vábbfejlesztését?
Igen, kilenc helyszínre, három-három sze-
lektívgyűjtő edényre adtunk be pályázatot 
(papír, műanyag, fém), de már ma is el-
mondható, hogy az Egyetem teljes területén 
találunk ilyen gyűjtőpontokat. Többek között 
PET-prés és gyűjtő, fém italos doboz és pa-
pírgyűjtő edények találhatóak az Intézmény 
területén. A kollégisták számára a 2-es és 
3-as kollégium között papírgyűjtő konténer 
található, a PET palackok számára minden 
kollégium szintenkénti konyhájában van-
nak kihelyezve a PET-prések vagy gyűj-
tőzsákok. Fontos, hogy a nagy térfogatú, 
kék hulladéktárolóba csupán a kommunális 
hulladékot kellene gyűjteni. Kihelyezésre 
kerültek kék tárolók, amibe PET palackokat 
lehet gyűjteni. Ezek PET piktogrammal van-
nak ellátva és lakatolva vannak.

Ezen feladatokban segédkezik valami-
lyen hallgatói csoport?
Egykor létezett az Ökogramma Öntevékeny 
csoport a Bölcsészettudományi Karon, 
sajnos ma már nem aktívak. Célunk jövő 
szeptembertől egy környezettudatos, önte-
vékeny csoport létrehozása, amely egy ka-
pocs lehetne a hallgatók és a környezetvé-
delem között. Jelenleg egy kommunikációs 
űr tátong a hallgatók, a környezetvédelem 
és a szervezett programok között. Célsze-
rű lenne a kollégiumok számára is egy-egy 
felelőst kijelölni. Eddig a HÖK-nek volt egy 
környezetvédelmi felelőse, jelenleg ez a 
poszt is üres. Szerintem már a balekhéten 
is fel lehetne hívni a figyelmet például a hul-
ladékgazdálkodásra vagy a tűzrakás szabá-
lyaira. Ha egy rendezvényen szervezőként 
vesz részt valaki – szakestélyen például –, 
annak tudnia kell, hogy hozzánk nyugodtan 
fordulhat. Ha szüksége van például hulla-
dékgyűjtő zsákokra, konténerre, mi tudunk 
benne segíteni, csak jelezze felénk. Ezen 
információk terjesztésében is segíthetne ez 
az új csoport. Már az ország öt egyetemén 
jelen van egy zöld öntevékeny kör, ami egy 
országos hálózatba, a HUSUN-ba tömö-
rül. Ha a Miskolci Egyetemen is beindulna 

az öntevékeny csoport, akkor lehetősé-
günk nyílna csatlakozni a hálózathoz, ami 
számtalan előnnyel járna. Értekezletekre, 
workshopokra járhatnának, különböző kon-
ferenciákon vehetnének részt, illetve külföl-
di és magyar előadók látásmódját ismerhet-
nék meg a hallgatók.

Milyen múltbeli környezetvédelmi meg-
mozdulások történtek az Egyetemen, il-
letve a jövőben mire számíthatunk? 
Március 21-én történt meg az egyetemi tó 
és az UV domb takarítása. A megmozdulást 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület kezdeményezte, önkéntes hall-
gatók is részt vettek benne. A kiválasztott 
helyszín régen csónakázó tóként üzemelt, 
parkosított terület övezte szalonnasütő-he-
lyekkel. Jelenleg költséghiány miatt nem 
tudjuk a régi állapotát teljesen visszahozni, 
de a tó kotrása októberben meg fog történ-
ni. Fontosnak tartom egy környezetvédelmi 
honlap létrehozását, ahol fellelhetők lenné-
nek a környezetvédelmi rendezvények, elő-
adások, túrák, megmozdulások. Szerintem 
nem szabályszerűen kellene a hallgatók 
elé rakni a törvényeket – ahogy most van. 
Hanem kicsit finomítani rajta, hogy a hall-
gató érezze, a szelektívgyűjtéssel nagyon 
is sokat segít.

Boldizsár Csongor
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16 Fókuszban

A túrák szervezését kezdetben Dr. Soós Fe-
renc kezdte el, aki az egyetemen tanított a 
Matematika Tanszéken. Szorgalmi időszak 
kezdetétől a végéig minden hétvégén van le-
hetőségünk túrázni az egyetemi túraszakosz-
tállyal. Korábban gyakran szerveztek túrákat 
a környező országokba is (Erdélybe, illetve a 
Tátrába), mostanában a szakosztály a túrák 
java részét – néhány tátrai túrát leszámítva 
– már leginkább csak a Bükkbe és más, kö-
zeli hegységekbe szervezi. Főbb céljuk, hogy 
megismertessék a hallgatókkal a környező 
tájakat, és közben a természet szeretetére 
neveljék a túrázni vágyókat. 
A nappali túrák általában reggel 8-9 körül 
kezdőnek és kora délután érnek véget. Az 
egynapos kiruccanások hossza változó, 10 
km-től 30 km-ig terjed. A túrák nehézségi fo-
kozatait bakancsokkal jelölik, 1 bakanccsal 
a könnyebb, 3 bakanccsal a legnehezebb 
túrákat jelzik. A nehézségi fokozat nem csak 
a távolságtól függ, hanem a szintemelke-
déstől is, ezért érdemes végigböngészni a 
túrák minden adatát, amikor a túrák között 

válogatunk. A természetjárások változatosak, 
mindenki megtalálja az ízlésének megfele-
lőt. Akik izgalmasabb kirándulásra vágynak, 
az őszi időszakban bátran jelentkezzenek a 
szarvasbőgéses éjszakai túrára. Ennek a tú-
rának az útvonalát általában egy viszonylag 
könnyebben járható völgyben, világító csilla-
gok fényében teszik meg. Garantáltan uniká-
lis hangulatú élményben lesz részük!
– De nem csak a szorgalmi időszakban, ha-
nem nyáron is lehet ám túrázni: Dr. Nagy 
Ferenc, a Matematikai Intézet egyetemi do-
cense szokott 7-10 napos túragyakorlatot 
szervezni a Tátrába. Bármikor lehet csatla-
kozni, bármikor el lehet jönni, minden napra 
megvan a túra. Aki csak egy hétvégre szeret-
ne csatlakozni, vagy csak 2-3 napra eljönni, 
természetesen erre is van lehetőség – tette 
hozzá Lengyel Attila.
Azok az elsősök, akik kedvet kaptak egy len-
dületes, vidám társaság tagjaként új tájakat 
megismerni, akár testnevelésként is fel tudják 
venni a túrázást, mindössze 3 db túrán kell 
részt venni ahhoz, hogy aláírást kaphassanak 
ebből a tárgyból. Lengyel Attilánál kell jelent-
kezni (Főépület I. emelet, 4. szoba). Ugyan-
akkor szívesen látnak olyan egyetemistákat 
is, akik nem vették fel testnevelésként a tú-
rázást, de szívesen kimozdulnának a termé-
szetbe, és persze olyanokat is, akik nem is 
egyetemisták, vagyis rokonokat, ismerősöket, 
barátokat, barátnőket is. De ha valaki a kutyá-
ját szeretné elhozni, őt is szívesen látják, mint 
ahogy már volt is erre példa!
Részletesebb tájékoztatást a Miskolci 
Egyetem Természetjáró Szakosztályá-
nak honlapján (http://www.uni-miskolc.hu/
tura/index.php) találsz, vagy e-mailben a 
tura.me@gmail.com címen kérhetsz.

Harangi Tünde

gyertek velünk tÚrázni!

Szép az idő? Szeretnétek a szabadban eltölteni a napot?

A Miskolci Egyetemen 1983-tól működik a Természetjáró Szakosztály.
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17Fókuszban

A szervezők elkezdték a fellépők neveinek 
csepegtetését. Ahogy azt már megszokhat-
tuk, a fesztiválon jelen lesznek a fiatalok kö-
zött legnépszerűbb zenekarok, mintegy óriás 
hallgatói bulit varázsolva a velencei Vízi Vár-
hoz. A galaktikus partiért például a Mary Pop-
Kids és a Subscribe felel, soha nem megy ki 
a divatból a Pannonia Allstars Ska Orchestra, 
pult mögé áll Dj Metzker Viktória, zúzásra ké-
szül a Leander Rising és brutális show-val jön 
az Anna & the Barbies. Fellép a magyar hip-
hop világ ikonja, a Hősök. 
A helyszín minden igényt kielégítő adottsá-
gokkal rendelkezik, így a július 14-19. közötti 
fesztiválozás felér egy nyaralással is: a kon-
certeket aktív sportolási lehetőségek, kulturális 
események, gasztronómiai és idegenforgalmi 
programok színesítik. A tópartnak köszönhető-
en tombolhatnak a vízi sportok szerelmesei, le-

gyen szó szörfről, vízisíről, csúszdázásról vagy 
hajózásról, de említést érdemelnek a vízparti 
szabadidős sportpályák is.
- Többen kérdezték már, hogyan tudjuk fiata-
lon tartani az egyébként legnagyobb múlttal 
rendelkező hazai fesztivált. Egyik taktikánk, 
hogy minden évben bevetünk valami újat, va-
lami olyat, ami még nem volt. Idén többek kö-
zött ilyen az a törekvés, hogy ne legyen üres-
járat a napban – árulta el Maszlavér Gábor 
fesztiváligazgató, hozzátéve, hogy jelenleg 
is a 0-24 óráig tartó programlehetőségeken 
dolgoznak, ügyelve arra, hogy a főiskolás és 
egyetemista célcsoport mellett a fölöttük lévő 
generációknak is bőséges választékot nyújt-
hassanak.
Idén 100.000 látogatót várnak az EFOTT-ra. 
Az infrastruktúra fejlesztése folyamatosan kö-
veti a megnövekedett jegyeladást, és a feszti-
vál területe mellett a nappali program lehető-
ségek is bővülnek.

EFOTT – csak szabadon…

öt nap fulleXtrás nyaralás az efott-on
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A tavalyi időszakhoz viszonyítva már most dupla számú jegy kelt el, ennek megfelelően a fesz-

tiválterületet is kétszerezik Velencén. A 40. EFOTT minden eddiginél nagyobb bulinak ígérkezik!
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A 15 éves múltra visszatekintő Hegyalja 
Fesztivál idén újult erővel tér vissza a káp-
rázatos Tokaj-Rakamaz vidéké-
re. Kilépve az eddigi ska-
tulyából egy teljesen új, 
színes zenei paletta várja 
a bulizni vágyókat, hi-
szen a rock mellett elekt-
ro, drum 'n bass, folk és 
pop előadók is érkeznek 
a látványos színpadokra. 
A fellépők külföldi vonalát 
olyan bandák erősítik, mint 
a Rudimental, a Nightwish, 
az Architects, a Clean Ban-
dit, az At the Gates vagy a 
Chase and Status és a Milk 
and Sugar. A hazai csapa-
tok oldaláról igazi közönség kedvencek fo-
kozzák majd a hangulatot, mint a Punnany 
Massif, a The Carbonfools, az Irie Maffia, 
a Belga, Anna and the Barbies és a Hiper-
karma. 
 

Az európai színvonalú fesztiválokat idéző 
Borsodi Kingdom of Hegyalja a minőséget 

kedvező árakon hozza el, 
így a királyság valóban 
mindenki előtt megnyílik. A 
nemzetközi és hazai zenei 
krém eddig még sosem 
volt ilyen könnyen elérhető 
ennyiért, egy helyen és a 
Borsodi jóvoltából az early 
bird bérletek után nem 
értek véget a kedvezmé-
nyek. A "Csapassátok 
csapatban" akció kereté-
ben 100 db hatfős csapat 
tagjai továbbra is 13 990 
forintos áron vásárolhat-

ják meg heti bérletüket.  Ragadd meg a 
haverokat, és ne hagyd ki az év leghango-
sabban dübörgő fesztiválját! 
 

Borsodi Kingdom of Hegyalja
Tokaj-Rakamaz, 2015. július 15-19.

http://kingdomofhegyalja.hu/

Újjászületik a legendás Hegyalja fesztivál

tokajra érkezik a  rudimental és a nigHtwisH is
Egy év pihenő után újra elfoglalja méltó helyét a fesztiválok sorában a Borsodi Kingdom of 

Hegyalja. A kívül-belül megújult öt napos buli olyan nevekkel kápráztatja el a közönséget, 

mint a Rudimental, a Nightwish vagy a hardcore metal oldalról érkező Architects és At the 

Gates. Az ütős zenei line up és az egyedi látványvilág mellett a rekord alacsony bérletárak 

garantálják az igazi fesztiválélményt.
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19Fókuszban

Van egy régi mondás, hogy az ember annyit 
ér, ahány nyelvet beszél. 
Mindenki tudja, hogy a gazdaság bajban van, 
és kevés a jó lehetőség. A legjobb lehetősé-
gekhez tíz évvel ezelőtt elég volt törni az an-
golt, ma már jól kell érteni és beszélni.
Jó lenne, ha készen állnál erre a lehetőségre? 
Jó lenne, ha nem okozna gondot egy szóbeli 
elbeszélgetés egy ösztöndíjhoz vagy egy gya-
kornoki pozícióhoz? Tudsz angolul, de nehe-
zedre esik megszólalni?
A legtöbben azt vallják, hogy a nyelvtanulás 
leghatékonyabb módszere az idegen nyelvű 
környezet, és a kommunikációs készségek 
fejlesztéséhez is elengedhetetlen a szóbeli 

gyakorlás, az intenzív 
használat. Ez az ered-
mény Budapesttől 30 
kilométerre, a pomázi 
Teleki-Wattay kastély-
ban is elérhető, nem 
kell emiatt más or-
szágba utazni.

Egy hétre beköltözöl hozzánk Budapesttől 
30 kilométerre az Angol Faluba, ahol angol 
anyanyelvűekkel élsz együtt, barátkozol, va-
lós élethelyzetekben kizárólag angolul kom-
munikálsz, mintha egy angol nyelvű ország-
ba utaztál volna. Reggel 9-től du. 4-ig rövid 
szünetekkel kiscsoportos órákon veszel részt, 
délután-este közös programokat szervezünk, 
hogy játszva beszélj angolul egész nap, va-
sárnaptól a következő szombatig. Minden 
egyes leckénk kommunikációra inspirál, em-
lékezetes pozitív élményeket szerzel. Miért 
ennyire hatékony? Mert sokkal hatásosabban 
tanulunk és emlékszünk a tanultakra, ha ta-
pasztalatok kísérik a folyamatot. A változatos 
kihívások leküzdésével tartós eredményeket 
érsz el, és mindezt egy csipet angol teával 
fűszerezzük.
Külföldi színvonal hazai árakon csak a miskol-
ci egyetemistáknak.
Ha most jelentkezel, egy ingyenes angol teszt 
máris a tiéd! Illetve egy 25 ezer forint értékű 
ajándékcsomagot kapsz, bármelyik kurzusra 
is fizetsz be, valamint most olcsóbban kapha-
tod meg az extra szolgáltatásainkat is. (KU-
PONKÓD: UNIM) Jelentkezz most!

 Információ: www.angolfalu.hu

jó lenne, Ha az egész világ nyitva állna előtted?
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20 Trend & Tech

A fogamzásgátló chip az előzetes tervek 
alapján 16 évig működik majd. Maga az im-
plantátum 20×20×7 milliméter nagyságú, me-
lyet a has, fenék, vagy felkar bőre alá ültetnek 
be, helyi érzéstelítésessel. A fogamzásgátlás 
ez esetben is hormonok segítségével történik. 
A készüléken belül egy 15 milliméteres mik-
rochip tartalmazza a levonorgestrel hormont. 
Az eszköz működése során egy minimális 
elektromos töltés segítségével felolvasztja a 
hormon körüli ultra vékony tömítést, ami kö-
vetkeztében napi 30 mikrogrammos hormon-
dózis kerül a szervezetünkbe.
A forradalmi újítás abban rejlik, hogy a chip 
távirányítással működtethető, vagyis a nők 
egyszerűen ki- és bekapcsolhatják azt. Így 
akár hetekre is kikapcsolhatják, megkímél-
ve testüket a hormontól, de akár naponta is 
aktiválhatják azt. A chipet maga Bill Gates 
támogatta. A fejlesztést pedig a Micro-Chips 
cég és Robert Langer, az MIT intézetvezető 
professzora végezte.
Ha a termék jól szerepel az utolsó teszteken, 
már 2018-ban piacra kerülhet, versenyképes 
áron. A mérnökök következő nagy feladata, 
hogy biztonságossá tegyék a chipet, vagyis 
hogy a nők tudta nélkül ne lehessen ki és be-
kapcsolni.

Hidrogél óvszer. A termék fejlesztését Ro-
bert Gorkin vezetésével az University of Wol-
longong kutatói végezték, de a beruházást 
Bill és Melinda Gates alapítványa is támogat-
ja 100 000 dollárral.
A kutatók elsősorban azt szerették volna be-
bizonyítani, hogy a latex kiváltható más, ter-
mészetes anyaggal is.  A hidrogél egy erős 
és rugalmas anyag, mely hasonlít az emberi 
bőrszövethez. Az egészségügyben már rég-
óta használják, az utóbbi évek technológiai 
fejlődése pedig lehetővé tette, hogy olyan 
mesterséges szövetet hozzanak létre belőle, 
mely alkalmas szem protézis vagy művi vér-
erek készítésére.

A kutatók szerint az új óvszer reagál majd 
a stimulációkra, vezeti az elektromosságot, 
sőt képes lesz szükség esetén síkosítót és 
enyhe dózisú Viagrát kiválasztani, ha pedig 
ez nem lenne elég, biológiailag lebomlik, fő 
előnye emellett a nagyfokú terhelhetőség.
A terméket még számos tesztnek kell alá-
vetni, de a mérnökök azt remélik, hogy az 
új óvszerben, sokkal jobb lesz a szex, mint 
nélküle, így hatékonyan szoríthatja vissza a 
nem kívánt terhességeket, és a nemi úton 
terjedő betegségeket.

Báthori Kinga

MODERN FOGAMZáSGáTLáS!

Bár manapság fogamzásgátló termékek tömkelege áll rendelkezésünkre, a legtöbb még-
sem nyújt 100%-os védelmet, használatuk pedig elég macerás. Cikkünkben két új fejlesztést 
szeretnénk bemutatni nektek, a fogamzásgátló chipet, illetve a jövő óvszerét, mely hadat 
üzen a latexnek!
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A hulladékot alapvetően háromféle módon 
kezelhetik. Elszállíthatják egy adott terü-
letre, amely lerakóként funkcionál. A hulla-
dékokból tüzelőanyag is származtatható a 
nem éghető termékek kiválogatása után. 
2015. január 1. óta a szelektív gyűjtési rend-
szer kiépítettsége hivatalosan 100%-os 
a magyar lakosság körében. Ez azt takar-
ja, hogy bárki, aki szelektíven szeretné a 
fém, műanyag, üveg vagy papír hulladékot 
gyűjteni, annak a lehetőség adott. Ebbe a 
rendszerbe tartoznak a hulladékgyűjtő szi-
getek és udvarok (veszélyes hulladékok 
számára), illetve a házhoz menő gyűjtés. 
Manapság az utóbbi az elterjedtebb, hi-
szen egyrészt a lakosság számára ez a 
legkényelmesebb megoldás. Másrészt nem 
okoz gondot, hogy melyik gyűjtőbe dob-
juk a hulladékot, ugyanis egyben szállítják 
a papír, a műanyag és a Tetra Pak (italos 
karton) hulladékot. A szelektíven begyűjtött 
anyag egy hulladékválogatóba kerül, ahol 
futószalagos, kézi vagy gépi válogatás után 

bálázásra kerül sor. A bálákat elszállítják 
tisztításra, aprításra, őrlésre, majd a porból 
(műanyagokat granulálhatnak is) félkész és 
kész termék állítható elő. A legtöbb anyag 
esetében ezek a jellemző műveletek, kiegé-
szülve egyéb technológiai folyamatokkal és 
berendezésekkel. Az újrahasznosítás több 
szempontból is előnyös, mivel minőségi 
javulást érhetünk el (üveg, fém esetében), 
illetve az energiaigény, valamint a környe-
zetterhelés is csökkenthető. A műanyagok 
szeparálására különféle módszereket fej-
lesztettek ki, amelyek a műanyagok eltérő 
sűrűségén alapulnak. A papír újrahasznosí-
tása hatalmas vízfelhasználással jár, továb-
bá oldószereket is alkalmaznak a festékel-
távolítás során, ennek következményeként 
vegyszerekkel teli szennyvíz keletkezik. 
Ez a megoldás talán még mindig környe-
zettudatosabb, hiszen jóval kisebb fafel-
használással jár, mint új papír előállítása. 
Bodnár István, az Energetikai és Vegyipari 
Gépészeti Intézet doktorandusz hallgatója 
szerint érdemes lenne elemezni, hogy me-
lyik a környezetkímélőbb megoldás: a papír 
újrahasznosítása vagy az energetikai hasz-
nosítása (elégetése, gázosítása). A hulladé-
kok újrahasznosítása hazánkban a jövőben 
egyre fontosabb lesz, ugyanis az újrahasz-
nosított háztartási hulladékok arányának 
2020-ig el kell érnie az 50%-ot.

Boldizsár Csongor

A hulladék útja
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Manapság egyre nagyobb teret ölt, hogy a fogyasztói igényeink kielégítése mellett a környe-
zetvédelemre is figyelmet szenteljünk. A következő cikkben arról olvashattok, hogyan alakul a 
háztartási hulladékok kezelése, szelektálása, újrahasznosítása.
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What does your work consist of?
I am responsible for seven facilities in Europe 
within the airbag and electronics operations. 
The most important part of my work for me 
is to work with people, to motivate them, to 
listen to the people’s opinion in order to adjust 
our directions and strategy. We look perman-
ently forward to be the most competitive on 
the market and we would like to provide all 
employees the working conditions and the 
environment that they can feel happy and be 
very motivated.

The brand new testing facility in the plant 
at Miskolc started its operation in March 
2015. Could you please tell us a few 
words about it?
We have a testing facility in our new plant, 
which includes cutting edge innovative tech-
nologies. At this facility we are conducting 
a variety of tests of our products in order 
to meet our customer´s high expectations. 
Some examples are the so-called static and 
dynamic tests, as well as deployment tests. 
Some of the tests require the use of com-
plete car bodies in order to simulate different 
environments. The testing team consists of 
staff from different functional departments 
but the majority are engineers and techni-
cians. 

How does TAKATA cooperate with the city 
of Miskolc?
We announced our investment in Miskolc 
at the Hungarian Parliament with attend-
ance of Prime Minister Viktor Orbán on 
November 2013. Today, I can proudly say 
that this brand new plant started its opera-
tion in October 2014, in line with the original 
plan. It took us less than one year to build 
this amazing 60,000 square meter facility 
from the first scratch to the starting of our 
operations. Without the personal dedication 
and combined efforts of our colleagues and 
partners here in Hungary, as well as the con-
tinuing support from the city of Miskolc and 
the involved authorities, it would not have 
been possible to keep the scheduled timing. 

“miskolc Has Huge potential”
interview witH kersten bacHmann 

managing director of takata safety systems Hungary kft.

On the 28th of April 2015 the University of Miskolc and TAKATA Safety Systems Hungary Kft. 
signed a new cooperation agreement. This event gave us an opportunity to talk with Mr. Ker-
sten Bachmann, Managing Director of TAKATA Safety Systems Hungary Kft. and Director of the 
EMEA Airbag and Electronics Operations about the project of TAKATA at Miskolc and the 
cooperation with the University of Miskolc.
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23Connection
We are really grateful for the continued sup-
port and help we are receiving from the city 
of Miskolc and we would like to express our 
commitment to the city. The university plays 
also a very important role in this relationship.

What does this new agreement mean for 
the students?
The agreement we have signed today was 
of course a clear statement in favour of our 
intention to increase our cooperation with 
the University of Miskolc. We are aiming to 
increase our partnership and cooperation 
with the University and the different faculties 
in order to give students access to the most 
advanced technologies and to provide them 
with first-hand experience.  An environment 
characterised by familiarity and collegiality 
is very important. I When I first visited this 
university, I realized all these young people 
represent our future. We will achieve a lot if 
we give them a chance to shape the future by 
with their ideas, dedication and motivation.  It 
will be very satisfying for them when they see 
a vehicle on the street and then can proudly 
say  “I contributed to that car”. 

Does TAKATA plan new investments in 
Hungary?
I think Miskolc has a huge potential. Until 
now more than 400 people joined TAKATA in 
Hungary and in a few weeks from now, we 
expect this number to grow to 450. In the 
next 2-3 years we expect to employ up to 
1000 people here in Miskolc. The automot-
ive industry is integral to Hungary’s long term 
economic success and we look forward to be 
part of Hungary’s present and future growth 
aspirations. Parallel with the construction 
process, we are continuously working on 
having more and more Hungarian suppliers 
and therefore we can contribute to Hungary’s 
economic targets, to even strengthen the 
excellent supplier basis that is already avail-
able. We started to order single components 
from Hungarian suppliers for our production 
processes, as well as some assembly ma-
chinery. We strive to continue with this ap-
proach and philosophy in the future, too.

Why does TAKATA think that it is import-
ant to cooperate with the University of 
Miskolc?
There are several factors. Our future depends 
on innovations and motivated engineers. We 
are committed to create an environment that 
fosters innovations and supports the career of 
young students and researchers. Hopefully, 
we can contribute to the reputation of the Uni-
versity of Miskolc and help them to be recog-
nized for their high education level resulting 
in highly skilled young professionals.  I think, 
we as industry, should give the best support to 
the students in order to keep our global com-
petitiveness.

Anett Schäffer
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Would you briefly introduce yourself?
I am 19 years old. I am Beninese; Benin is a 
country in West Africa. I went for my bachelor 
studies to France in 2013. I came to Hungary 
with an Erasmus Programme. 
How do you like Hungary?
I like it, it is a very beautiful country, I love the 
landscape. I visited some places in Miskolc 
and they were great. 
Hungarians generally don’t know very 
much about Benin, would you tell us a few 
words about it?
It is an African country located in West Africa. 
It has about ten million inhabitants. There 
are two capitals, the economic capital and 
the administrative capital. Most people live in 
Cotonou which is the economic capital, and 
that is where I live. 

In Benin we have the biggest West African 
markets in Cotonou, which means that people 
from the neighbouring countries, such as Ni-
geria, Togo, Ghana come to Benin to buy and 
sell a lot of goods. 
Benin is a country that was marked by slavery, 
and many Beninese people were sold to work 
in European and American countries.
Christianity, Islam and Animism are the main 
religions in Benin, but I am Muslim. French 
is the official language because we were col-
onized by France, but there are a lot of other 
local dialects, too.
You are from Africa, you study in France, 
why did you choose to travel to Hungary 
with the Erasmus programme?
I chose it because I have never been to an 
Eastern European country before. Firstly, I 
wanted to go to Spain, but there were a lot of 
people who wanted to go there too, so I lost 
my place. 
I do not regret that I chose Hungary because 
my friends who went to Spain had a lot of diffi-
culties, for example with finding an apartment, 
while I already had my apartment in one of the 
dormitories, without even having to look for it. 
I also have very good mentors who helped me 
a lot.
I could have gone to Germany, Poland, Czech 
Republic, I do not know why I chose Hungary, 
because sometimes, something comes into 
your mind and you do not really know why but 
you have a good feeling about it and that is 
what happened to me with Hungary. 
What do you think about the Erasmus pro-
gramme?
It is really interesting because you meet 
people from all nationalities and backgrounds, 
and there are a lot of different cultures mixed 
together, and this is what I love, because you 

“africa Has a lot of potential”
interview witH moudiyatH assani
It started as a light-hearted conversation with a student, Moudiyath Assani, who came to our 
university with an Erasmus scholarship, but it transformed into one of the most interesting and 
mind-opening interviews we have had in this column. We spoke not only about the university 
and Hungary, but also about Africa and the life of Muslim people. 
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25Connection
learn about other cultures, and they also learn 
from you. For me it is the best thing that we 
share together.
Is it hard to be Muslim in a mostly Chris-
tian country?
No, for me it is not hard because in Benin 
there is no religion problem. Christianity is the 
main religion, but there are Muslim people, 
too and all religions live together. It is not a 
problem to be Muslim in a country where most 
people are Christians. I have a lot of friends 
who are Christians and we hang out a lot. In 
France and in Hungary it is the same. It is not 
a big deal, you practice your religion (if you 
have one), and I practice mine. 
The offices of Charlie Hebdo magazine 
were attacked in January in France, and 
we can hear that there are more prejudices 
about Muslims in France because of the 
unfortunate events, what do you think of 
the things that happened?
I think what happened in 
France was really bad, and it is 
even worse, because people 
once again judge. Even 
though this happened I think 
that people should not say 
that all Muslims are terrorists 
and we kill people from other 
religions and so on. 
The thing is that Islam is a 
religion that wants peace, 
and no men should kill in-
nocent people in the name 
of God. Islam should not be 
associated with terrorism 
because it brings a very 
negative image of a religion 
that is peaceful. Like I men-
tioned I am Muslim myself 
but I will never support people that kill inno-
cent people in the name of religion, this is not 
Islam.
What do you want European people to 
know about Africa?
I want them to know that Africa is a beautiful 
continent. The image of Africa that we see in 
the media is not what it is all about. Africa is 
not just war, poverty, people dying, etc. 

People should see the beautiful side of Africa, 
countries that are attractive for tourists, beautiful 
cultures, landscapes, animals, etc. And all this 
will help the continent build itself.
A lot of people do not realise that most of the 
commodities that we use come from Africa, 
cocoa for chocolates, diamonds, gold, cotton, 
etc. What I want to say to people is that before 
judging it is important to do research and learn 
about different cultures. As for me, I am from 
Africa and I travelled to France and now Hun-
gary to discover new cultures and new ways of 
life.
There is a lot of work to do in Africa to reach a 
good level of development, that is why my ob-
jective is to create my own company in Benin 
and hire a lot of young people to give them the 
chance to become independent and enhance 
the economic growth of my country and my 
continent.

There are a lot of global companies who know 
that Africa has a lot of potential, so they come, 
open subsidiaries, hire people, and it creates 
jobs. It is a good beginning, and this is what we 
want for Africa!

The whole interview can be read on the website 
of MEgazin. (http://megazin.uni-miskolc.hu/) 

Anett Schäffer
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Először is gratulálni szeretnék a húszéves 
jubileumotokhoz, nem sok zenekar mond-
hatja el magáról, hogy ilyen kort megélt. 
Hogyan emlékeztek vissza a múltra?

A kezdeti időszakban népzenegyűjtő utakat 
tettünk, bújtuk a szakirodalmat, hallgattuk a 
régi lemezeket, idős mesterektől tanultunk, 
jártunk Erdélyben és Palócföldön – ez csu-
pa olyan dolog, ami mondjuk a rockzenészek 
életéből kimarad. Azt gondolom – ahogy so-
kan mások is – hogy ezért hiteles a zenekar. 
Talán a zene és a hagyományok iránti tisz-
telet miatt létezünk még húsz év után is. A 
zenekarunk hangzásvilága elég eklektikus. 
A moldvai zenéből alakult ki, de már rögtön 
az elején megszegtük a szabályokat a brácsa 

bevételével. Emiatt a népzenei szakma nagy 
kritikával is illetett minket. Azonban a fiata-
los lendület és lázadás azt mondatta velünk, 
hogy minket nem érdekel a kritika, nekünk 
ez tetszik, csináljuk. Közel tíz éven keresz-
tül tartottunk táncházakat országszerte. A 
következő mérföldkő 2001 körül érkezett el, 
amikor arra a döntésre jutottunk, hogy nem 
szabad engednünk, hogy a zenénkre ráhúz-
zák a népzene jelzőt. Ekkor találtam ki az 
ethno-funk szóösszetételt, akkor kezdődött 
igazán a mai Kerekes Band élete. Mi sosem 
akartuk egy az egyben eljátszani a régi dalo-
kat, addig szeretünk alakítani egy-egy dalla-
mot, amíg egy új dolog nem keletkezik. Azt 
érezzük, hogy a kezünk között folyamatosan 
fejlődik a zene. Volt szerencsénk idős mes-
terektől is tanulni, hallottam Tímár Viktort és 
Jánost fiatalon muzsikálni, és manapság azt 
veszem észre, hogy velük együtt fejlődött az 
általuk játszott zene. Képzeljük el az énekes-
könyvben lévő dallamot egy csontvázként, 
amelyre bármilyen test felépíthető. Amit az 
ember maga tesz a dallamhoz, az lesz a ze-
nei szövet.

A múlt hónapban mutatták be a mozik az 
Argo 2 című filmet, amelyben rengeteg da-
lotok szerepel. Hogyan kerültetek a stáb-
listára?

Egy éve hívott fel Árpa Attila, hogy nagyon 
tetszik neki a Csángó Boogie című számunk, 
és szeretné felhasználni a filmben. Nagyon 
megörültem a felkérésnek, és azt válaszol-
tam, hogy ha lenne benne egy autós üldözés, 
akkor arra az I wanna rock you című számunk 
tökéletes lenne. Tíz perc múlva visszahívott, 
hogy ezt is mindenképpen használni szeret-
né. A zenekartól végül tizenkilenc szám került 
a filmbe, emiatt én lettem a zenei szerkesztő. 

szóljon a csángó boogie –
interjÚ feHér zsomborral

A májusi Kávézóba a húszéves Kerekes Band frontemberével, Fehér Zsomborral készítettünk 
interjút még az áprilisi fellépésük előtt.
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27Kávézó
Ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra, 
de nagyon örültem, hogy a filmes szakmába 
is bele tudtam szagolni.  

Mesélnétek a jövőbeni terveitekről? Mivel 
ünnepelitek ezt a kerek számot?

Back to folk munkacímmel alakulóban van 
egy új album, egy új gondolkodásmód. A 
Folklore Man és a What the folk?! lemezekkel 
kitágítottuk a Kerekes Band spektrumát. Most 
már nem akarjuk tovább tágítani ezt a világot, 
hanem kicsit visszalépnénk a népi gyökerek 
irányába. A következő albumon sokkal több 
lesz az instrumentális anyag. Bár, mivel a ze-
nekar egy organikus dolog, nincs mögöttünk 
nagy kiadó, ami megmondaná, hogy mit csi-
náljunk, ezért most még azt mondom, hogy 
egy olyan albumot szeretnénk létrehozni, ami 
összefüggő dalok sorából áll. 

A fellépésen Barsi Csaba is közreműkö-
dött. Hogyan ismerkedtetek meg vele? 

Most is látom a szemeim előtt, ahogy egy 
mezőségi táborban izzadó homlokkal, teljes 
beleéléssel táncol. Második vagy harmadik 
nap vettem a bátorságot, és megszólítottam. 
Arra kértem, hogy jöjjön az egri táncházunk-
ba tanítani. Ebből a félénk közeledésből egy 
baráti kapcsolat alakult ki, amely még azután 
is megmaradt, hogy a Kerekes Band elhagyta 
a magyar népzenei vonalat. 
Az életem fontos szakaszai 
hozzá kötődnek, például az 
esküvőmön ő kísért ben-
nünket a rezes zenekarával. 

A borsodi rajongók több-
ször is találkozhattak már 
veletek, például a Borsodi 
Fonón, a CineFesten. Mi a 
véleményetek a miskolci 
közönségről? 

Mi nagyon szeretünk itt ját-
szani. Talán egy téves kép él 
bennünk Miskolcról – az egy-
kori gyári élet, vagy az Edda 

üzenete miatt – de azt gondoljuk, hogy a mis-
kolciak szeretik, ha egy produkció oda van 
téve, ha az üt, ha az rock and roll. A koncertet 
megelőző próbákon Barsi Csaba olyan szin-
ten csapta a lábát, hogy majd szétszakadt a 
dobhártyám. Nem volt arról szó, hogy ez csak 
egy próba, és elfinomkodhatjuk. Borsodban 
nem lehet csak úgy eladni egy produkciót, 
ide kőkeményen fel kell készülni. Most is 
egy olyan programmal készültünk, amelyet 
kifejezetten ennek a közönségnek állítottunk 
össze.

Mit üzennél a Miskolci Egyetem hallgató-
inak?

Én is majdnem a Miskolci Egyetemen tanul-
tam, kulturális antropológia szakra felvéte-
liztem, de végül az Egri Főiskolára kerültem. 
Többször játszottunk az Egyetemvárosban, 
és azt láttam, hogy ez egy nagyon összetartó 
közösség. Azt gondolom, hogy a Miskolci 
Egyetemnek van egy olyan kisugárzása – ta-
lán a hagyományai miatt –, amely a tanulókat 
sikeresen idevonzza. Azt üzenem a hallga-
tóknak, hogy maradjanak olyanok, mint ami-
lyennek mi külső szemmel látjuk őket. Járja-
nak koncertekre, mert ebben az életciklusban 
ez az egyik legfontosabb dolog. Hiszen ké-
sőbb a család mellett nem biztos, hogy lesz 
lehetőség erre.

Boldizsár Csongor
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Miért szükséges a napszemüveg?
Tulajdonképpen a napszemüvegnek egy 
védő szerepe van, megvédi a szemet a ká-
ros UV sugaraktól. Az UV-A és -B sugárzás 
egyaránt károsíthatja a szemet. Amit eredmé-
nyezhet, egy fájdalmatlan elváltozás, vagy ki-
alakulhat az úgynevezett szürkehályog, azaz 
katarakta (cataracta jelentése vízesés). Ez 
azt jelenti, hogy a szemlencse fokozatosan 
elhomályosodik, a fény nem tud áthatolni, a 
képképződés zavart szenved, emiatt pedig 
megszűnik az éleslátás. Lényegében olyanná 
válik a látásunk, mint mikor a víz alatt kinyitjuk 
a szemünket, vagy elszürkül a kép. Ez gyógy-
szerekkel nem gyógyítható, csak műtéttel. A 
műtét során a szemlencsét kicserélik. Egyes 
adatok szerint az UV sugárzás makuladege-
nerációt is okozhat. Ezt a folyamatot külön-
böző eljárásokkal le lehet lassítani, de meg-
állítani nem, és végső soron vakságot okoz. 
Ha nem használunk napszemüveget, akkor 
ezek az úgynevezett „egyszeri kis ártalmak” 
összeadódhatnak, és a már fent említett el-
változások kialakulásához vezethetnek. 
Milyen napszemüveget válasszunk?
Ami a napszemüveget illeti, nem feltétlenül a 
legdrágább a legjobb, és az sem biztos, hogy 
az olcsó nem jó. Aki napszemüveget vesz, 
nézze meg feltétlenül a szemüveg szárán 
lévő jelet: CE. Ez azt jelenti, hogy az Európai 
Unióba engedélyezett, bevizsgált napszem-
üveg. Az utcai árusnál legyünk körültekintőek, 

ha nincs rajta jelzés, ne vegyük meg. Sze-
münk világát soha ne kockáztassuk!
A szín miben határozza meg a napszem-
üveget?
Egyéntől függ, hogy milyen napszemüveget 
vásárol, de a napszemüveg lencséjének szí-
ne az UV sugárzás elleni védelmet nem befo-
lyásolja (ez a védőréteg színtelen). A színek 
a komfort érzetünket befolyásolják. A barna 
erősíti a kontrasztot, a sárga fokozza a kép 
erősségét, a szürke természetes hatást bizto-
sít, a zöld tompítja az éles fényt, de nem sö-
tétíti a képet.  A fényre sötétedős bevonatok, 
kényelmes megoldást jelentenek, különösen 
azoknak, akik dioptriás szemüveget horda-
nak. A kontaklencséket is rendszerint UV vé-
delemmel látják el. 
Melyik korosztály veszélyeztetett a legjob-
ban?
Sajnos egyre inkább a fiatalabb korosztály is 
érintett. A szemünk „emlékszik” azokra a ká-
rosodásokra, amelyek korábban érték, ezért 
az eddig 60-65 év kor fölött megjelent károso-
dások egyre fiatalabb korosztályoknál jelent-
keznek (pl. 50 év körül). Az más kérdés, hogy 
egy kisgyereknek milyen napszemüveg szük-
séges, ennek megválasztása nagy körültekin-
tést igényel (pl. ne legyen balesetveszélyes).

Harangi Tünde

a fényvédelemről

Dr. Felszeghi Sára egyetemi docens osztotta meg velünk, mire figyeljünk napszemüveg vásár-
lásakor, és miért érdemes napszemüveget hordani.
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Ács Zoltán: Átmenő (részlet)

„Az isteni könnyek hulltukban
csendítik meg a testét,

nem bújik illatos kőbe, házba,
vagy létközökbe, mint a kétéltűek,

kik lelkük falják pukkadásig.

Áttetszőn jár a suttogó
esőben, kinyílt sebeibe

fogadva a felbukkanó lombok
reszketését, a tisztást éppúgy,

mint a vadak szemeit.

Ahol a levegő romjaiból
templomot épít a szél,

a félelem alhangjai felhevülnek,
s megrázzák rejtőzködő teste

parányi csengettyűit.”

Hangácsi Zsuzsanna (III. díj): Aki fél (részlet)

„Egyszerre megváltozott a táj
Halk hirtelenséggel baljós magabiztossággal

Költözött életembe a nyugtalanság
Várakozó csend csengett a hallgatás húrján

Mosoly-melódiát
Egyetlen intésére álommá vált

Az elmúlt napok biztonság-buboréka
Akaratomat akaratává alakította
Tétova tehetetlenséggel tűrtem
Hogy rabláncra kösse kezem

Tavaszi alkonyon szökött be ablakomon a 
pillanat

Illatos teámat hűlni hagyva indultam
Hogy megtaláljalak

Tiszta természetességgel
Robosztus reményekkel

Életre ébredt égi éneket énekelt az éj
Tomboló tánctól tajtékozva terelt a sötétség

Áradó áldást szórt tarisznyámba a szél
Sebtében fölsejlő arcok

Aggódó tekintetek tüze kísért

Erős akarat vasmarka hajtott
Tovább egyre tovább feléd”

Keszi Bálint (különdíj): Az utolsó íz (részlet)

„Legyen az utolsó íz,
Vérem íze, miért mindig küzdöttem?

Miben savanyúan érzem az összes szívet,
Mit valaha összetörtem?

Legyen az utolsó íz,
A méz íze, ami gyöngéden simogat?

Hogy boldog arany-nektárnak lássam,
Közelgő síromat?

Nem! Legyen az utolsó íz,
Amit majd a halálom előtt érzek,

Csókod tiszta, könnyes íze, ami elkísér,
Ha kialszanak a fények.”

Schäffer Anett (II. díj): Tengerkép (részlet)

„Tenger. Milyen csodálatos volt már a szó is, te-
kergőzött az ajkai közt, a szája sarkában bujkált, 
és szétáradt, mikor kimondta. A nagybátyja mesélt 
arról, hogy milyen a tengerpart, arról, hogy van, 
ahol a kék, végtelennek tűnő vizet homok, s van, 
ahol sziklák szegélyezik, és mesélt a tengerben 
élő villogóan színes halakról és a furcsa, félelme-
tes lényekről. Még kagylókat is hozott, mindenfé-
lét, csillogó, fehér, kicsi, óriási, kerek és hosszúk-
ás kagylókat, és a legcsodálatosabbat, egy óriási 
kagylót, amiben hallani lehetett a tengert. Persze, 
az apja elmesélte neki, hogy ez butaság, hiszen 
nem a tengert hallja, hanem csak a saját vérének 
nyugodt robaját, de neki tökéletesen elég volt, sőt 
még annál is több, hogy tudta, a tengernek olyan 
a hangja, mint az ő vérének, így tehát minden nap 
legalább fél órán keresztül hallgatta a tengert el-
alvás előtt, s reggel iskola előtt, s mikor hazaért 
az iskolából. Rettegett, hogy egyszer már valami 
balszerencse folytán nem hallja majd, vagy nem 
úgy fog hangzani, mint a tenger, de úgy hangzott.”

Összeállította: Schäffer Anett

miskolci egyetemisták kortárs Hangon

Válogatást állítottunk össze Olvasóink számára az egyetemünkön tanuló hallgatók Kortárs 
Hangon ’15 kötetbe került írásaiból, hogy megmutassuk milyenek is a kortárs miskolci egyetemis-
ták költői, írói hangjai. Ezúton is gratulálunk a szerzőknek!
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Persze mondhatjuk, hogy már Madách Em-
ber tragédiája című művében is megjelenik 
egy szürreális jövőkép, és jó pár film játszó-
dik a jövőben, mégis tény, hogy napjainkban, 
rövid idő alatt, nagy mennyiségben debütál-
tak ilyen alkotások. Talán kezdjük a sort, a 
2011-ben megjelent Lopott idő című filmmel, 
mely új szintekre emelte, az idő pénz, szál-
lóigét. Szinte egy évet sem kellett várnunk 
és berobbant a mozikba az Éhezők viadala, 
majd A bűn éjszakája (2013), A beavatott 
(2014), Az emlékek őre (2014) és Az útvesz-
tő (2014). 
Mi a közös ezekben a filmekbe? Leszámítva, 
hogy mind kasszasiker lett? Egytől egyig a 
jövőben játszódnak, ahol a társadalom már 
más szabályok alapján működik. Fontos kér-
dés ennek fényében, hogy miért van kereslet 
és kínálat ilyen filmekre? Bizonygatni szeret-
nénk magunknak, hogy jelen világunk sokkal 
jobb ezeknél? Ugyanis a filmek főhősei mind 
fellázadnak az adott rend ellen. Vagy egé-
szen másról van szó, és e filmek jövőképe 
a jelen metaforája? Hiszen a mi világunk is 
a szegénységgel, osztálykülönbséggel, és 

a társadalmi egyenlőtlenség problémáival 
küzd. A témában ismét Dr. Osváth Andreát, 
a ME-BTK Szociológiai Intézetének oktatóját 
kérdeztük.
– Ezek a filmek valóban a fennálló világrend 
elértéktelenedéséről, ürességéről, a mani-
pulált közrendről, közvéleményről szólnak 
úgy, hogy egy a jövőben játszódó történe-
tükkel hívják fel a figyelmet a ma világának 
még meg- és átélhető értékeire, így például 
az élet rövidségére (Lopott idő), az érzelmek 
megélésének fontosságára (Az emlékek 
őre), gyakran ponyvaregényekből adaptál-
tan, számos effekttel, de kevés igazi tarta-
lommal. 
– Véleményem szerintem a 2008-as gazda-
sági válság is hozzájárult ahhoz a nagyfokú 
értékvesztéshez, amely ahhoz vezetett, hogy 
az a világ, amelyben most élünk már érzelmi-
leg/értékek tekintetében is csak a vesztesé-
gekről szól, így nem fenntartható többé. Egy 
újabb világ kell, hogy szülessen, amelyben 
azonban már csak egyéni szinten születhet-
nek értékek (időgazdálkodás, szerelem), a 
világ már soha nem lesz arra alkalmas, hogy 
a közösségi összetartozás megvalósulhas-
son – fejtette ki Osváth Andrea.

Báthori Kinga

éHezők viadala, a beavatott, az emlékek őre - 
te melyik jövőt választanád?
Míg a 2000-es évek elején a misztikus filmek és sorozatok uralták a filmpiacot, és egy vám-
pír, boszi, varázsló, vagy farkasember mindent eladhatóvá tett, úgy tűnik az Alkonyat utolsó 
részészének megjelenése e filmek végét is jelentette, hiszen manapság, a nem túl távoli, de 
annál furcsább jövőkben játszódó filmekért rajongunk. Cikkünkben e filmeket, és a váltás okait 
boncolgatjuk.
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mÚzeum körÚt –
színHáztörténeti és színész mÚzeum

Végre itt a nyár és a jó idő. Ennek szellemében egy könnyedebb témájú múzeumba szeretnénk 
invitálni titeket. Bár a Miskolci Nemzeti Színház nyáron pihenőt tart, a színészmúzeum egész 
évben várja az érdeklődőket.

A múzeumot a színház épületében alakították 
ki, külön bejárata a Dériné utcából nyílik. Maga 
a színház 1823-ban épült, így ez volt a mai Ma-
gyarország területén található első kőszínház. 
Azonban a Dériné utcában állt hajdani épület 
az 1843. július 19-ei miskolci tűzvészben tel-
jesen leégett. Az új teátrum ünnepélyes meg-
nyitása egészen 1857. szeptemberéig vára-
tott magára. A nyitóelőadást 
megtisztelték a pesti 
Nemzeti Színház tagjai 
is. Jókai Mór írta a rövid 
avató beszédet, melyet 
felesége Laborfalvi Róza 
mondott el az ünnepsé-
gen. Az új színház Latabár 
Endre társulatával és az ő 
igazgatása alatt kezdte 
meg működését. Nagy si-
kerrel játszott városunkban 
Dériné Széppataki Róza és a kor jeles szí-
nésze, Egressy Gábor. Az 1990-es években 
gyökeres átalakításokat hajtottak végre, mely 
során a színház összterülete eredeti méreté-
nek kétszeresére nőt, valamint az épületegyüt-
tesben a játszóhelyek száma ötre emelkedett 
(Nagy Színház, Kamara Színház, Játékszín, 
Csarnok, Nyári Színház).
A múzeumot nem csak a kőszínház állandó szí-
nészeinek több mint 200 éves hagyatéka tölti 
fel élettel és emlékekkel, hiszen a tárlat első 
szobáiban betekintést nyerhetünk a vándorszí-
nészek életébe is. Például láthatjuk hatalmas, 

praktikus és többfunkciós utazóbőröndjeiket. 
Bár a tárlat méretét tekintve nem túl nagy, ki-
alakítása és a színházi relikviák segítségével, 
hangulata a kulisszák mögé kalauzol minket. 
Láthatjuk a premierek emlékeit, számos nézői 
kelléket, például régi látcsöveket, melyet egyik 
nagy költőnk színházi kukucsnak nevezett, és 
hogy kire gondolok? Többek között ezt is meg-

tudhatjátok a múzeumban. 
Kipróbálhatunk egy 1959 és 
1990 között használt fény-
orgonát, és egy ügyelő pul-
tot, mely segítségével az 
ügyelő irányíthatta a füg-
gönyt, a forgószínpadot, 
na meg hívhatta a soron 
következő művészeket. A 
múzeumon belül kialakí-
tottak egy apró színpadot 

hozzá illő nézőtérrel, ahol 
akár parádézhatunk is azokban a jelmezek-
ben, amelyeket éppen felpróbáltunk. A tárlat 
legszórakoztatóbb része ugyanis, hogy fel-
ölthetünk számtalan színházi jelmezt. Éppen 
ezért nem árt, ha testhez simuló ruhában men-
tek, hiszen öltöző nincs, és mindenképp vigye-
tek fényképezőt, hogy maradandó legyen az 
élmény. Az utolsó teremben egy dicsőségfallal 
találjuk szemben magunkat, melyet egészen a 
mennyezetig tartóan borítanak be a nagy múl-
tú társulat színészeinek portréi.

Báthori Kinga
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értékes Hő a Hulladékból – interjÚ dr. faitli józseffel

Dr. Faitli Józseffel, a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet igazgató-
jával beszélgettünk hulladékgazdálkodás témakörben.

Be tudná határolni, hogy mivel foglalko-
zik az Intézet? 

Az Intézetünk 92 éves, alapítója Finkey Jó-
zsef professzor volt, akit a „világhíres” Tarján 
Gusztáv professzor követett vezetőként. Az 
Intézet szakmai területe a kezdetben oktatott 
ásványelőkészítésből szélesedett ki. Koráb-
ban főleg olyan nyersanyag feldolgozással 
(előkészítéssel) foglalkoztunk, amelyben 
mechanikai eljárásokkal alakítottuk át az 
anyagokat. Ez jelentősen kiszélesedett, és 
mára kémiai-, biológiai- és termikus feldol-
gozási eljárásokkal és technológiákkal is 
foglalkozunk. Az elsődleges, azaz bányá-
szott nyersanyagok feldolgozásáról nagy-
részt áttértünk a másodlagos – hulladékká 
vált – nyersanyagok feldolgozására. Ez a 
tudományterület a környezet védelme érde-
kében a „hogyan” kérdésre ad konkrét vá-
laszokat. Például arra, hogy egy elhasznált 
autót, hűtőt vagy éppen számítógépet ho-
gyan kell előkészíteni, hogy az anyagát újra 
hasznosíthassuk, vagy hogyan lehet olajjal 
szennyezett talajt megtisztítani. Sajnos az 
„előkészítéstechnika” vagy „eljárástechnika” 

kifejezések még nem kellőképp ismertek a 
magyar köztudatban, az angol „processing” 
szó pontosabban jelöli ezt a szakmát. Azt, 
hogy ez mennyire sokszínű és fontos tudo-
mány, jelzi az, hogy nagyon sok ipari megbí-
zási- és projekt kutatási munkán dolgozunk 
a hallgatóinkkal közösen. Ebből olyan sok 
TDK dolgozat születik, hogy az Intézet két 
saját TDK alszekciót is szervez az utóbbi 
években. Még egy apróság, hogy a sör ké-
szítése valójában biológiai eljárástechnika!

Honnan származik az ötlet, hogy hulla-
déklerakókból a „Depóniahő” projektben 
bemutatott módon energiát nyerjünk ki? 
Be tudná mutatni az energiahasznosítás 
folyamatát? 

Szamek Zsolt bányamérnök, az .A.S.A Ma-
gyarország Kft. gyáli hulladéklerakójának 
műszaki vezetője volt az ötletadó. Az alapöt-
let igen egyszerű. Egy műtárgy, pl. hulladék-
lerakó, vagy akár út, vagy híd építése közben 
még könnyű hőcserélő csőhálózatot lefek-
tetni. Később, amikor a hulladék már ellepi a 
csőhálózatot, akkor munkaközeg keringteté-
sével energiát nyerhetünk ki. Ez úgy is kivite-
lezhető, hogy a már meglévő lerakóba – akár 
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rekultiváció után (amikor egy terméketlenné 
váló területet visszaállítunk a mező- vagy er-
dőgazdasági művelésbe – B. Cs.) – lyukakat 
fúrunk, és azokon keresztül függőlegesen 
vezetjük be a hőcserélő csöveket. A rend-
szer működését úgy kell elképzelni, mint az 
otthoni fűtési hálózatot, csak nagyban. A ke-
ringtető szivattyú bejuttatja a közeget a hul-
ladéklerakóban elhelyezett csövekbe, ahol 
megtörténik a hőátadás, majd a kilépő meleg 
közeget egy külső hőhasznosítóba vezetjük. 
A kommunális hulladéklerakókban a hőmér-
séklet, akár 15-30 évig is 40-60 fokos lehet. 
A szakirodalom kutatása során nem találtunk 
olyan publikációt, amely ilyen rendszerről 
adna számot, ezért azt gondoljunk, hogy a 
világon elsőként építettünk félüzemi méretű 
hőcserélőt kommunális hulladéklerakóba. 
A munka során számos egyéb feladatot is 
meg kellett oldania a projekt konzorciumnak 
(ASA, BME, MTA TAKI és ME). A hulladékle-
rakóban történő folyamatok megismerésére 
monitoring rendszert építettünk ki 100 db hő-
mérővel, illetve külön csurgalékvíz és depó-
niagáz (a hulladéklerakókban keletkező bio-
gáz – B. Cs.) monitoring rendszerrel. Külön 
eszközt és eljárást fejlesztettünk a hőveze-
tési tényező mérésére, amelyet szabadalmi 
oltalomra bejelentettünk, illetve kiépítettük 
magát a technológiát kb. 3 km cső felhasz-
nálásával. Két külön bomlási hő hőcserélő 
rendszert építettünk, egy vízszintes és egy 
függőleges elrendezésűt, amelyek több kút-
ból állnak. A hőhasznosítás oldalán a kísér-
letek elvégzése érdekében egy üvegházat 
építettünk és egy újabb csőkígyót fektettünk 
a csurgalékvíz medencébe. A lerakó belse-
jébe jutó esővíz átszivárog a hulladékon és 
elszennyeződik, ezt nevezzük csurgalékvíz-
nek, ezt a korszerű lerakók zárt rendszerben 
kezelik. Ha az időjárás miatt túl sok kelet-
kezik, akkor külön tisztíttatni kell, ami igen 
költséges. Nyári üzemben a csurgalékvizet 
párologtatjuk a kinyert hővel. Téli üzemben a 
kinyert energiát a lerakó mellé épített üveg-
házban hasznosítjuk zöldségtermesztésre. 
Jelenleg már a félüzemi kísérletek zajlanak, 

és hamarosan válaszolni tudunk arra kérdés-
re, hogy fajlagosan mekkora energiát lehet 
kinyerni különböző üzemi körülmények kö-
zött.

Az egyetemi elfoglaltságain kívül milyen 
időtöltésre marad ideje? 

A zene a hobbim. Jelenleg a Thunder Jack 
és az UniCum Habeas zenekarokban gitáro-
zom. Az utóbbi azért érdekes, mert ebben a 
zenekarban három tanszék-, ill. intézetveze-
tő oktató, valamint négy diák zenél közösen. 
Megalapítottam továbbá a Miskolci Egyetemi 
Zenekarok Körét (MEZ Kör), amelybe azok 
a zenekarok léphetnek be, ahol legalább 
egy tag miskolci egyetemi polgár. A célunk 
az, hogy ezen zenekaroknak fellépési lehe-
tőséget biztosítsunk az egyetemen, például 
legutóbb a MEN fesztiválon is számos zene-
kar a Kör segítségével kapott fellépési lehe-
tőséget.

Boldizsár Csongor
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34 Hagyományaink

séta a városban–
vagy aHogyan mi Hívjuk, szalamander

Június van. Fülledt, meleg nyári este. A párá-
tól dús levegőben alig kapsz levegőt. Miskolc 
főutcája tele van fekete ruhás fiatalokkal. A 
ruhájukon alig van szabad hely a különböző 
méretű és színű foltoktól. A városháztér felé 
igyekeznek. Mindenkinél fáklya van. Az utcán 
lófráló emberek mindegyike ezeket a fiata-
lokat nézi és kérdőn vizslatja őket. A főutca 
macskakövei visszaverik a léptüket. Megtelik 
a város élettel. Sokan egy-egy kocsmából 
csatlakoznak a tömeghez. Minden oldalut-
cából, minden kapualjból előbukkan egy-egy 
újabb egyenruhás egyetemista. Mindenki a 
szalamanderre igyekszik.
Körülbelül ezt a képet látja egy nyárspolgár. 
Számára ez a nap nem jelent semmit, csak 
egy felvonulás. Egy újabb buli, amelyet az 
egyetemisták csinálnak. Nekünk azonban 
egy folyamat végét jelzi. Amikor végigvo-
nulunk a város főutcáján bursch nótákat 
énekelve, szinte kisétálunk a múltból egy 
reményteljes jövő felé. Nem tudjuk, hogy mi 
vár ránk, csak azt tudjuk, hogy itt már nincs 
maradásunk. El kell hagynunk Miskolcot, és 
az Alma Matert, ki kell sétálnunk az Egye-
temvárosból. Letelt az idő, amelyet a Miskolci 
Egyetem adott nekünk, elmúltak a diákévek. 

A kis fáklyák, amelyeket a kezünkben tartva 
vonulunk végig a városon, azt a támogatást 
és ugródeszkát jelképezik, amelyet az egye-
temtől kaptunk. A jel, hogy valami világít a sö-
tétben, hogy tartunk valamerre, hogy van cé-
lunk. Ez a cél pedig az, hogy elkezdjünk élni a 
valós világban. Az élet már többről szól, mint 
a szakestélyekről, s hogy melyik kar nyeri a 
diákrektorválasztást. Felnőttünk, s felnőttként 
kell most már viselkednünk. Ki kell lépnünk 
ebből a burokból, amelyet az Egyetemváros 
zárt körénk. Ez egy álomvilág, amelyből fel 
kell ébredni.
Sokan, köztük én magam is, gyászként éljük 
meg ezt az időszakot. Gyászolom azt a gyö-
nyörű szép múltat, amelyet ennek a városnak 
köszönhetek. Ugyanakkor eszembe sem jut, 
hogy azok a barátaim, akiket a hagyomá-
nyoktól, s Miskolctól kaptam, megmaradnak 
nekem. Nem a hely az, ami összeköt minket. 
A barátság attól még nem múlik el, hogy el-
valétálunk. Azonban tudomásul kell venni, 
hogy ez az élet rendje. El kell innen mennünk, 
átadva a helyünket a frissen érettségizett di-
ákságnak, hogy ők is megízlelhessék azt a 
selmecbányai örökséget, amelyet mi már a 
szívünkbe zárhattunk. Minden elmúlik egy-
szer, de Selmecbányának köszönhetően mi 
más emberekként lépünk ki a város kapuján. 
Mi többet kaptunk, mint egy átlagos diák.

Muntyán Bernadett
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Szombaton délelőtt dr. Ollé János, az Eszter-
házy Károly főiskola nemzetközi és tudomá-
nyos rektorhelyettese rajtoltatta a 25. Bosch 
Szarvasűzők országos egyetemi–főiskolai 
váltófutóversenyt. Az egri Dobó térről induló 
12 fős csapatok napsütéses időben vágtak 
neki a versenynek. A mezőny, a Bükki Nem-
zeti Park tájain keresztülhaladva délután ér-
kezett meg a Miskolci Egyetemre. Összesen 
62 csapatnak sikerült szintidőn belül teljesíte-
ni a 75 km-es távot. A befutót követően, amíg 
a versenyzők vacsora keretében pótolták 
az elvesztett kalóriákat, Dr. Horváth Zita, a 
Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese 
állófogadást adott a kiemelt sportesemény 
partnerei részére. Az állfogadás keretében 
Javier González Pareja, a magyarországi 
Bosch csoport vezetője – aki egyébként 27 
km-t teljesített a versenyből – elsődlegesen 
a szervezés színvonalát méltatta.  Prof.  Dr. 
Besenyei Lajos rector emiritus pedig a Ma-
gyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség 
képviseletében beszélt a rendezvény értéke-
iről, jelentőségéről és létjogosultságáról. Az 
eredményhirdetés hangulatát Dér Heni fellé-
pése és a Szarvasűzők jubileumára írt dalá-
nak flashmob keretében történő bemutatása 
tette szenzációssá. 
Az egyetemi és az abszolút kategóriát, ezzel 
a Magyarország 2015. évi Egyetemi–Főisko-
lai Váltófutó Bajnoka címmel járó dicsőséget 
és a Bükk-fennsík legfürgébb Szarvasűzői 
címet a Debreceni Egyetem „Gyermeklánc-
fűrész” fantázia névvel induló csapata nyerte 
4 óra 43 perces idővel. A második helyezett 
a Szegedi Tudományegyetem („Pajzán Ma-
jális”, 4 óra 45 perc), a harmadik pedig a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem („Bschtor-
csapás”, 4 óra 53 perc) csapata lett. A hall-
gatókból és oktatókból álló csapatok verse-
nyének győztese a Pécsi Tudományegyetem 
(„Pécsi Rókák”, 5 óra 2 perc) lett, a nekik 

járó ajándékokat Dr. Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja adta át.
A jubileum alkalmából a szervezők korláto-
zott számú csapat részére nyílt kategóriát 
is hirdettek, gondolva azokra, akik egykoron 
hallgatóként indultak és kellemes emléke-
ket szereztek a Szarvasűzőkön, illetve más 
futókra is, akik már sokat hallottak a külön-
leges verseny remek hangulatáról, de az 
eddigi „zárt jelleg” miatt nem volt lehetősé-
gük részt venni rajta. Az Open kategóriát a 
„Vaccsuszirunáj Dream Team” nyerte, 4 óra 
45 perces idővel – a csapatot dr. Kiss János, 
Miskolc városának alpolgármestere díjazta.
A Bosch támogatásának köszönhetően az 
egyetemi és a nyílt kategória győztesei, va-
lamint a DREAM TEAM, azaz az egyes sza-
kaszok leggyorsabb futói különösen értékes 
ajándékokat vihettek haza. Szintén az ered-
ményhirdetés keretében Boda Péter, a Mis-
kolci Egyetem Sportközpontjának igazgatója 
aranyplakettel köszönte meg Molnár Eszter-
nek, a Miskolci Egyetem Sportiroda vezető-
jének a Szarvasűzők szervezésében elmúlt 
években végzett munkáját.

Nagy Tomi

idén 25. alkalommal rajtolt a szarvasűzők!

Meglepetésekkel, magas színvonallal és a Debreceni Egyetem győzelmével
jubilált a Szarvasűzők 2015-ben.
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