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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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4 Fókuszban

„Egész Európa nyitva áll”

Mikor és milyen célból indult az Erasmus? 
Az Erasmus a 80-as évek végén indult. El-
sődleges feladata az volt, hogy elősegítse 
az európai országok felsőoktatási rendszerei 
közötti átjárást, és lehetővé tegye, hogy a 
hallgatók legalább egy félévet külföldi egye-
temen végezzenek el. Ez már önmagában is 
nagy lehetőség, ráadásul – ha a tanulmányi 
része nem is a legizgalmasabb – rengeteg 
élményt ad, hogy egy nagyon színes nem-
zetközi csapatban tölthetünk el egy fél évet. 
Nem ritka az sem, hogy a kapott ösztöndíjjal 
körbelátogatják a hallgatók az egész orszá-
got, amíg kint vannak. Ehhez a programhoz 
Magyarország a 90-es évek végén csatlako-
zott, jóval azelőtt, hogy az Európai Unió tag-
ja lett. Jelenleg ott tartunk, hogy a Miskolci 
Egyetemnek körülbelül 70 millió forint jut egy 
évre, amiből az oktatók és hallgatók mobili-
tását ösztöndíj-támogatással ösztönözzük. 

Éves szinten kb. 100 hallgató és 60–70 ok-
tató tud kiutazni tőlünk. 

Mára miben változott a program?
A tanulási vagy részképzési cél már régóta 
működik. Ami újdonságnak számít, hogy 
most emellett megjelent a szakmai gyakorlat 
is. Ez azt jelenti, hogy lehetőség van arra, 
hogy a hallgatók a kötelező szakmai gyakor-
lataikat – amelyet az alapképzés során tel-
jesíteniük kell – ne Magyarországon, hanem 
egy külföldi cégnél teljesítsék, és ehhez még 
Erasmus-ösztöndíjjal is támogatjuk őket.

Miért éri meg külföldön is tanulni az egye-
temi évek alatt?
Talán az egyik legfontosabb, hogy a munka-
erőpiacon kifejezetten nézik és értékelik azt, 
ha valaki Erasmusszal járt külföldön. Több 
volt hallgatónk is említette, hogy egy állást 
kifejezetten a külföldi szakmai gyakorlat mi-
att kapott meg. Mindenképpen említenünk 
kell, hogy a nyelvgyakorlás is egy óriási elő-
nye az Erasmusnak, a kapcsolatépítésről és 
az utazás élményeiről nem is beszélve.

És milyen hátrányokkal jár?
Talán az egyetlen nehézsége, hogy bizonyos 
egyetemeken nem találnak a hallgatók olyan 
tárgyakat, amelyeket az itthoni kötelező tár-
gyakba beszámíthatnak. Ez azt eredménye-
zi, hogy időlegesen növekszik a terhelés, 
mert az itthoni tárgyakat is meg kell vala-
hogy oldani, miközben odakint is teljesíteni 
kell a felvett kurzusokat. Ez egy buktató, de 
megoldható. Érdemes már jó előre megter-
vezni a tanulmányokat, és felkészülni arra, 
hogy külföldön csak egy erősen korlátozott 
tárgyválaszték érhető el angol nyelven. 
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Márciusi számunk fókuszába a hallgatók országhatárainkon túli lehetőségei kerülnek, így 
például az Erasmus program nyújtotta perspektívák. Dr. Bartha Zoltán Erasmus-koordinátor 
mellett miskolci Erasmus-mentorokat is megkérdeztünk a programról és előnyeiről.

Interjú Dr. Bartha Zoltán intézményi 
Erasmus-koordinátorral
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5Fókuszban 5

Milyen feladatok hárulnak a hallgatókra? 
Jellemzően egy félévre jelentkeznek a diá-
kok. Ez alatt az idő alatt ugyanúgy be kell 
iratkozniuk Miskolcon, tárgyakat felvenni a 
Neptunban, mert szükséges a hazai aktív 
hallgatói jogviszony. Először is ki kell néz-
ni azt a helyet, ahová menni szeretnénk. 
Honlapunkon, a http://erasmus.uni-miskolc.
hu címen egy részletes lista érhető el a 
partneregyetemeinkről. Utána következik 
a pályázat beadása, ami teljesen elektro-
nikusan történik. Ehhez két lezárt félévet 
kell teljesíteni az indulás időpontjáig (tehát 
akár elsőéves hallgató is jelentkezhet, mert 
amikor a következő tanévben kiutazhat, ad-
digra már teljesítette az első két félévét). 
Fontos tudni, hogy akár 2015 szeptembe-
rétől, akár 2016 februárjától kíván külföldre 
menni, már idén tavasszal le kell adnia a 
pályázatát. Nyelvvizsgát nem várunk el, de 
a nyelvtudás gyakorlatilag elengedhetet-
len, amelyet tesztelünk is. Május–júniusra 
kiderül, hogy sikeres-e a pályázat, amelyet 
követően a külföldön felvett tárgyakat kell 
egyeztetni, és a külföldi egyetemek Eras-
mus-felelőseinek segítségével megszer-
vezni a kiutazást. Innentől kezdve nincs 
más tennivalónk, mint elutazni, jól érezni 
magunkat, és közben azért teljesíteni a kint 
felvett tárgyakat is.

Milyen költségekkel kell számolniuk a 
hallgatóknak?
Az ösztöndíj összege országokra van bont-
va, és 300–500 euro/hónap támogatást je-
lent (szakmai gyakorlat esetén 400–600 az 
ösztöndíj). Különböző költségszintű orszá-
gok vannak, ahol kicsit olcsóbb az élet, ott 
300 euro, ahol drágább, ott 400 vagy 500 a 
havonta kapott pénzösszeg. Emellett kiegé-
szítő támogatás is igényelhető. Ilyen példá-
ul a szociális támogatás, vagy a HÖK külön 
az Erasmusos hallgatóknak is szokott egy 
egyszeri támogatást biztosítani. Vannak 
egyéb ösztöndíj-lehetőségek is. Ezek az 
összegek a szállásnak és megélhetésnek 
egy részét fedezik, a másik részét a hallga-
tóknak hozzá kell tenniük.

Milyen lehetőségei vannak most a hallga-
tóknak?
Körülbelül 20–25 országgal állunk szerző-
désben. A legnépszerűbb utazási célpontok 
Olaszország, Franciaország, Németország, 
Lengyelország és Törökország. Szerencsére 
a hallgatók egy igen igényes és széles kí-
nálatból választhatnak, ami csaknem egész 
Európát körülöleli. Akik szakmai gyakorlatra 
szeretnének menni, azoknak pedig ott van 
az egész Európai Unió. Bárhonnan választ-
hatnak cégeket, akik készséggel fogadják a 
hallgatókat. Egész Európa nyitva áll. A követ-
kező évre szóló felhívások már megjelentek, 
ezekről mára mindenki értesítést kapott a 
Neptunon keresztül. A jelentkezési határidő 
részképzés esetén április 6-a, szakmai gya-
korlat esetén pedig május 31.

Erasmus-mentorok
a Miskolci Egyetemen

Lukács Ákos mentor

Mit jelent számodra mentornak lenni?
Számomra Erasmus-mentornak lenni nem 
egyfajta kötöttség, munka vagy más ha-
sonló, mint sokan gondolják. Nekem ez 
egy kikapcsolódás, új kultúrák megismeré-
se és számtalan új kapcsolat forrása. Nem 
mellesleg a gyakorlás nélkül gyorsan kopó 
idegennyelv-tudás szinten tartására is kiváló 
lehetőség. 

Mit köszönhetsz a programnak?
A program sok új barátot, tapasztalatot és 
élményt adott. Valamint egy olyan tudást a 
népcsoportok viselkedéséről, amilyet egyik 
egyetemi óra sem tud nyújtani. A közös ki-
rándulások pedig rengeteg kedves, szép 
emléket adtak.

Miért ajánlod más hallgatóknak is az 
Erasmust?
Azt hiszem, hogy a fent említettek miatt 
nem szükséges külön ajánlást írnom, de ha 
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mégis, akkor talán ezt tudnám mondani: ad-
jatok egy esélyt magatoknak, a szürke hét-
köznapok és unalmas, sokszor értelmetlen-
nek tűnő előadásokkal teli egyetemi életetek 
izgalmasabbá, örömtelibbé tételére! Teremt-
setek az Erasmus segítségével új kapcsola-
tokat, melyek a későbbiekben még a munka 
világában is hasznosak lehetnek.

Kiss Lilla Nóra, mentor

Életem eddigi talán legmeghatározóbbnak 
mondható időszakát Finnországban tölthet-
tem Erasmus külföldi részképzés keretében. 
Rovaniemiben lehetőséget kaptam arra, 
hogy megtaláljam önmagam. Megtanultam 
önállóan boldogulni egy teljesen más érté-
kekkel, szokásokkal és éghajlattal bíró he-
lyen. Annak ellenére, hogy sokszor – a -30 
fokot tekintve szó szerint – minden lépésért 
meg kellett dolgozni, élveztem minden kint 
töltött percet. Megtanultam értékelni azokat 
a dolgokat, amelyek itthon megvannak és 
itthon sokszor természetesnek tűnnek (bár 
nem feltétlenül azok), és persze igyekeztem 
elsajátítani azokat az értékeket, amelyek a 
finn emberek mentalitását jellemzik. Ilyen ér-
tékek többek között a természetközeliség, a 

természetszeretet, a nyugalom, kiegyensú-
lyozottság és az egészséges életmód.
Ezek mellett pedig sok-sok barátot köszön-
hetek az Erasmus programnak, akikkel a mai 
napig tartjuk a kapcsolatot. Együtt tanultunk 
meg hóban biciklizni, bejártuk Észak-Euró-
pát, vizsgáztunk és buliztunk. Ezek az élmé-
nyek összekötnek minket, és remélhetőleg 
életre szóló barátságok születtek.
Azért jelentkeztem mentornak szeptember-
ben, mert szerettem volna ebben a nem-
zetközi és „multikulti” közegben maradni, 
amennyire itthon ez lehetséges. Emellett 
pedig azért, mert szeretnék segíteni a men-
toráltjaimnak, hiszen tapasztalatból tudom, 
hogy egy idegen országban, távol az ott-
hontól – esetleg egyedül – nem egyszerű 
boldogulni. Nekem is segítettek, valamilyen 
szinten szeretném ezt továbbadni. 
És hogy miért ajánlanám az Erasmust? Azt 
hiszem, hogy az eddigiekből kiderül.

Honlapunkon, a megazin.uni-miskolc.
hu oldalon izgalmas élménybeszámoló-
kat olvashattok a programban részt vevő 
hallgatótársainktól.

Keszi Bálint
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7Fókuszban

A migráció egy olyan fogalom, sőt inkább álla-
pot, amely évtizedek óta kíséri végig minden 
ország társadalmát. Ne tévesszen meg sen-
kit, nem csak a vidék, a falvak, a leszakadó 
régiók „problémája” ez. Az elvándorlás ugyan-
úgy érinti hazánkban Budapestet, mint Győrt, 
Sopront, Debrecent vagy Szegedet. Sajnála-
tos módon Miskolc és más környező nagyvá-
rosok sem maradnak ki a sorból. Éves szinten 
emberek tízezrei hagyják el Borsod-Abaúj-
Zemplén megye székhelyét és közvetlen kör-
nyezetét. Gondolom, az sem lep meg senkit, 
hogy ezek többségében fiatalok, vagyis a 18 
és 35 év közötti generáció. Márpedig pont ez 
a korosztály az, ami egy térség fejlesztéséért, 
kiemelkedéséért tenni tud, aki dolgozik, aki 
újratervez, aki új életet és egzisztenciát épít ki 
magának. Azonban be kell látnunk, hogy en-
nek a siralmas képnek a megfestése ellenére 
valami megmozdult az észak-magyarországi 
régióban, és ezt minden fellengzés nélkül bát-
ran ki merem jelenteni. Stratégiai befektetők 
sora érkezik a térségbe (pl. TAKATA, BMW?), 
vagy már meglévő piaci szereplők fejleszte-
nek (pl. Bosch, Remy, TVK, BorsodChem). 
Ezekre a helyekre pedig nemcsak műszaki 
diplomával rendelkező munkaerők kerülhet-
nek be, hiszen óriásvállalatokként a munka-
erőpiac majd’ minden szegletéből igényelnek 
dolgozókat. Semmivel sem vagyunk rosszabb 
helyzetben, mint más magyarországi telepü-
lések, valamiért azonban az emberek mégis 
az elvándorlás mellett döntenek, ami prob-
léma. Sokkal nagyobb annál, mint gondol-

nánk. Nem lenne elég vonzó a környezet? 
Nem megfelelőek a bérek? Nincs perspektí-
va, nincs kiugrási lehetőség? A válasz talán 
komplexebb annál, hogy egy-egy általam 
felvetett kérdésre külön-külön keressük a 
megoldásokat. Egy dolog azonban a napnál 
is világosabb: nélkülünk változás nem lesz 
az eseményekben. Mi, akik közel 10 000-en 
egykoron a Miskolci Egyetemet és vele együtt 
a várost, a megyét, a régiót választottuk, va-
lahol „kötelességünk” segíteni abban, hogy 
megfékezzük a leépülést és elnéptelenedést. 
Valami most talán elkezdődött, meg kellene 
lovagolnunk azokat az apró hullámokat, ame-
lyek a sokáig álló vízben most keletkeztek. 
Hogy ezt 5-en, 10-en, 500-an vagy 10 000-en 
tesszük meg, csak részletkérdés. Az igazán 
fontos az, hogy itt maradjunk, hiszen mindent 
megkaphatunk itt is, mint pár száz vagy ezer 
kilométerrel arrébb. Ugye senki sem felejtette 
el a Szakestélyt záró nóták sorait: „Ha Mis-
kolc hív, mi ott leszünk…”

Nagy Tomi

sokkal komolyabb, mint hisszük…

Elvándorlás és migráció. Két rokon értelmű szó, amely újra és újra felüti fejét a közbeszédben, 
a politikában, a világ bármely területén. Két olyan kifejezés, amelynek adott esetben lehet 
pozitív kicsengése is, mégsem ilyen gondolatok keringenek a fejünkben, amikor használjuk őket.
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8 fókuszban

A Liszt Ferenc Repülőtéren kezdődött ez a 
három hónapos kaland. Miután beálltam a 
legrövidebben kígyózó sorba, megijedtem, 
hogy talán rossz helyre jöttem, de a pultnál 
ülő hölgy készségesen átvette a repülője-
gyem, az útlevelem, lemérte a csomagom, 
és már meg is kaptam a beszállókártyám. 
Amszterdamban kis kavarodás után eljutot-
tam az újabb átvilágítópontig, ahol pár ko-
molyabb kérdést is feltettek, megmotoztak, 
és átvilágítottak. A hatalmas gépbe történő 
beszállás után egy testesebb ember mellett 
foglaltam helyet, aki az út végére nagyon 
szimpatikussá vált. A bevándorlási tiszt ujj-
lenyomatot vett, és fényképet csinált rólam, 
majd miután összeszedtem a bőröndöm, fel-
szálltam egy Manhattanbe tartó buszra. 

Az utazásom végén egy kis apartmanokból 
álló lakótelepre érkeztem európai társaim-
mal együtt. A következő nap elintéztem a 
szükséges papírmunkákat a szállodában, 
majd megkezdődött a kőkemény, kímélet-
len, tizenkét hetes munka. Mosogatófiú let-
tem egy négycsillagos szállodában. A hotel 
egy hatalmas tó közepén álló szigetre épült, 
ahova egy hídon keresztül lehetett eljutni a 
partról. A parton egy csekély lélekszámú kis-
város állt, itt volt a lakhelyem, ahogy számos 
munkatársamnak is. Válogatott brigáddal 
dolgoztam, volt köztük amerikai, jamaikai, 
román, lengyel, argentin, filipino és magyar 
is. A szállodai munka mellett elvállaltam 
egy másodállást is egy koreai étteremben, 
hasonló munkakörben. Már a betanításom 
napján elcsodálkoztam a munkaadóim ked-
vességén. Dél körül a koreaiakkal egy asztal 
köré ültünk ugyanúgy, mint egy vasárnapi, 
családi ebédnél. Ez a szokás a további mun-
kanapjaimra is megmaradt – ameddig náluk 
dolgoztam, én is a családjuk egyik tagja 
lettem, fantasztikus érzés volt. A csípős le-
vesüket, rántott tintahalukat és kimchijüket 
a mai napig meg-megkívánom. Július köze-
ledtével mindenki a Függetlenség Napjára 
készült, mi pedig csak lógattuk az orrunkat a 
beosztásunkat látva – a tűzijáték ideje alatt a 
szállodában kellett lennünk, így a pompáza-
tos fényjátékból sajnos semmit sem láttunk. 

8

Munka és kaland a tengerentúlon

2013 telén született meg bennem az elhatározás, hogy a sorra következő nyáron külföldön 
szeretnék dolgozni. Ebből az ötletből hamarosan az kerekedett, hogy februárban már szer-
ződésem volt egy amerikai hotellel. A következő cikkben megpróbálom a Kedves Olvasó 
elé tárni azt a számtalan élményt, amellyel a tengerentúlon gyarapodtam.
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9Fókuszban

Augusztusra már rutinossá váltam a két 
munkahelyen, ritka szabadnapjaimon fris-
sen szerzett barátaimmal kosaraztam, úsz-
tam, napoztam, vagy esetleg kiruccantunk a 
szomszédos városokba, az utolsó napjaim 
egyikén pedig a szálloda százéves gőzhajó-
jára is feljuthattam. 

Szerződésem lejárta után egyik volt munka-
társammal New York felé vettük az irányt. A 
szálláshelyünk elfoglalása után első dolgunk 
volt az Empire State Bulding felkeresése. 
Fellifteztünk a nyolcvanhatodik emeletre, 
ahonnan varázslatos kilátás tárult elénk, a 
város felett álltunk, 360 fokban pásztázhat-
tuk végig a környező épületeket. Maradandó 
élmény számomra, ahogy láttam a New Jer-
sey felett lemenő nap narancssárga sugarait 
megcsillanni a Times Square impozáns épü-
letein. További hat fantasztikus napot töltöt-
tem el ebben a magával ragadó, lélegzetelál-
lító városban. Másnap végigsétáltunk a Wall 
Streeten, majd felszálltunk a Staten Island-i 
kompra, ami a Szabadság-szobor közelében 
halad el naponta többször is. Manhattanbe 
visszaérkezve elsétáltunk a Ground Zero-
hoz, ami a World Trade Center-katasztrófá-
nak állít nyomasztó emléket végeláthatatlan 
mélységével. Este a Times Square-t látogat-
tuk meg, ahol a rengeteg turista és óriáskive-
títő között mi is elvesztünk, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy másnap délelőtt újból felkeressük 
a teret. A harmadik napon meglátogattuk a 
Bryant Parkot, ahol megannyi híresség szo-
kott megfordulni – mi persze sajnos eggyel 
sem találkoztunk; a Rockefeller Center felé 
is elsétáltunk, végül pedig a Central Parkban 
feküdtünk le napozni. A negyedik napot már 
egyedül töltöttem a népes városban. Azt ta-
láltam ki, hogy elmegyek metróval Brooklyn-
ba, ahonnan a Brooklyn-hídon keresztül 
visszasétálok Manhattanbe, végig farkas-
szemet nézve az óriás felhőkarcolókkal. A 
belvárosba visszaérve tovább nyújtottam a 
sétát, Chinatown felé vettem az irányt, ahol 
bebarangoltam pár utcát, majd átsétáltam 

Little Italy-ba, ahol megebédeltem. Mindkét 
negyed egy-egy különálló, zárt világot tárt 
elém, ahol néha arról is elfeledkeztem, hogy 
még mindig New York-ban vagyok. 

A következő napon azonban búcsút kellett 
intenem a városnak, valamint a sokoldalú, 
nyílt és barátságos lakóinak. A repülőgép-
ről megnézhettem a naplementét, majd a 
narancssárga felhőkön átjutva irtózatos ma-
gasságba emelkedtünk. A hatórás út végén 
pedig rózsaszín felhőkön keresztül eresz-
kedtünk le Párizsba, ahol a napfelkeltét cso-
dálhattuk meg. A Liszt Ferenc Repülőtérről 
már hamar hazaértünk, az ajtón belépve 
megéreztem a kész vacsora illatát, és a han-
gokat hallva, valamint barátnőm kezét fogva 
végleg tudatosult bennem, hogy három hó-
nap után újra itthon vagyok. 

Boldizsár Csongor
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10 fókuszban

Hogyan került az irodalmi pályára? Mi 
vonzotta Önt ehhez a világhoz? Munkás-
ságának nagy részét a Szabó Lőrinc iránti 
szeretete tölti ki. Minek köszönhető ez a 
vonzalom? 
Valaha inkább a történelem érdekelt, az inter-
net előtti időben könyvekből olvastam össze 
érdeklődésem alapján a világ történelmét. 
Ki emlékszik ma már a Marczali Henrik által 
írott és nagy részben szerkesztett sokköte-
tes, igen megbízható forrásokat közlő világ-
történelemre? Ez volt egri, majd miskolci gim-
nazista koromban alapvető olvasmányom. 
Ehhez kapcsolódtak a történelmi regények, 
Walter Scott, Jókai Mór és Kemény Zsigmond 
művei. Földeses diákként érettségiztem, 
megnyertem az országos irodalmi tanulmányi 
versenyt, majd magyar és történelem szakra 
vettek fel az ELTÉ-re. Itt ókortörténésznek 
készültem. Borzsák István professzor olyan 
módszerrel ajándékozott meg, amelyet utóbb 
az irodalomtörténetben hasznosíthattam. 
Megtanított a szöveg olvasása során a ki-
mondott szavak sokadik értelmezhetőségé-
re. 1956-ban egyetemista voltam, akkor igen 

hasznos volt az ilyen jellegű oktatás. Tacitus 
olvasása közben fedeztem fel az irodalmi szö-
veg történelmi értelmezhetősége mellett an-
nak szépirodalmi lehetőségeit is. Aki Tacitust 
értelmezni tudja, az a legnehezebb József At-
tila-szövegek megközelítéséhez is megtalál-
hatja a kulcsot. A modern irodalomelméletek 
gyakorlatilag a filológia leghagyományosabb 
értelmezési módjain alapulnak. Egyszer csak 
arra ébredtem, hogy történész helyett irodal-
már vagyok. Ekkor már Szauder József volt 
a mesterem. Nála doktoráltam egy miskolci 
születésű költő, Dayka Gábor pályaképéből. 
És ha már Miskolc, az akkor Irodalomtörténe-
ti Intézetnek nevezett akadémiai szervezettől 
szinte ajándékba kaptam a Szabó Lőrinc-é-
letmű gondozásának feladatát. Politikailag 
nehéz évtizedekben éppen a Szabó Lőrinccel 
való foglalkozás, szöveguniverzumának meg-
jelentetése és életművének monográfikus fel-
dolgozása lett a szakmai tisztesség próbája 
számomra. „Te foglalkozol Szabó Lőrinccel” 
– ez irodalmunk élő klasszikusainak megbe-
csülését, sok esetben barátságát biztosította. 
Most pedig egyetemünk dicsőségét jelenti a 
Szabó Lőrinc Kutatóhely weblapja, a klasz-
szikuspoéta verseinek kritikai kiadása. Bárki 
bármikor rányithat: krk.szabolorinc.hu.

Röviden összefoglalná szakmai pályafutá-
sát? Milyen utat kell végigjárnia az ember-
nek ahhoz, hogy egy ilyen díj díszeleghes-
sen a polcán?
Nagyon egyszerű: dolgozni kell. Ha elvállalsz 
egy feladatot, akkor azt végig kell vinni. Taní-
tottam Miskolcon középiskolában, dolgoztam 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban, egyszer csak 
arra ébredtem, hogy az – akkor még Janus 
Pannoniusról elnevezett – pécsi egyetem 

A Bölcsészettudományi Kar alapító dékánja 
kapta a Miskolci Múzsa Díjat

„Egyszer csak arra ébredtem, hogy történész helyett irodalmár vagyok.” 2015 januárjában 
kapta meg a Miskolci Múzsa Díjat Prof. Dr. Kabdebó Lóránt irodalomtörténész, a Miskolci 
Egyetem professzor emeritusa.
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11Fókuszban

Irodalomtörténeti Tanszékének vezető pro-
fesszora lettem. Onnan hívott a Miskolci 
Egyetem akkori rektora, Kovács Ferenc pro-
fesszor Miskolcra, hogy a készülő Bölcsé-
szettudományi Kart szervezzem. Így lettem 
Karunk alapító dékánja.

Aki a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, 
biztos, hogy találkozott már professzor úr 
nevével. Mikorra nyúlik vissza a kapcso-
lata az egyetemmel? Hogyan került a Mis-
kolci Egyetemre?
Pécsett Kulcsár Szabó Ernő barátommal 
elkezdtük a rendszerváltó szakmai konfe-
renciák megszervezését, és ugyanakkor két 
meghatározó irodalmi folyóiratnak voltunk a 
főszerkesztői: ő a Literatúrának, én pedig az 
Irodalomtörténetnek, amelyekben alkalmunk 
nyílt a mára már vezetői rangba kerülő tudó-
sok felnevelésére. De családom nem vállalta 
az odaköltözést, pedig feladatom beteljesí-
tése teljes embert kívánt volna. Feleségem 
akkor már a rendszerváltás első sikerköny-
vének, a félszázezer példányban megjelent A 
szeretet önkénteseinek a szerzőjeként annak 
hősnőjével, aki Miskolc város kitüntetettje is, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Un-
garische Malteser Caritas Dienst alapítójával, 
az Európa Asszonya címet elnyert Boesela-
ger Csilla bárónővel együtt dedikált. Titkos 

diplomáciával mégis előkészítette, hogy fel-
kérjenek, én pedig elvállaljam az akkor szer-
vezés alatt álló bölcsészkar vezetését. Ő, a 
valahai kohászhallgató, majd hőkezelő szak-
mérnök vált az összekötő kapoccsá, amely 
lehetővé tette, hogy a kezdetben „tarisznya-
rákoknak” csúfolt jövevények első évüktől 
„bölcsészmérnökökké” emelkedtek. Abban a 
közösségben akartunk otthonra találni, amely 
a selmeci hagyományokat egészen idáig, 
Miskolcig mentette. Sikerült bölcsészeknek 
és mérnököknek közösen nemzeti hagyomá-
nyunkat ápolva élni. Összehangolt egymást 
segítésben teltek dékáni éveim. Hiszen eb-
ben az évben van az ötvenedik évfordulója 
annak, hogy a feleségem valétált. Rendha-
gyó módon, de azon a szakestélyen avattak 
tiszteletbeli balekká engem és a népszerű, 
felejthetetlen fogorvosát az egyetemnek, Wo-
pera Lászlót. Így én is kezdetektől a selmeci 
hagyomány megújítói között lehettem.

Van-e valamilyen terve a közeljövőben, a 
szakmát tekintve? 
A könyvhéten jelenik meg tanulmánykötetem 
a Szabó Lőrinc-értelmezés újabb szempont-
jaival egy akadémiai OTKA-projekt kereté-
ben, a Ráció Kiadó gondozásában.

Muntyán Bernadett
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12 fókuszban

Patrik Perosa tájékoztatott arról, hogy az 
EUSA 2017-ben 18 sportágban hirdet Egye-
temi EB-t, amelyek közül a kosárlabda az 
egyik legfontosabb rendezvényük. Ebben a 
sportágban szerveztek először egyetemi EB-t, 
a résztvevői létszám tekintetében azóta is az 
egyik legnagyobbnak számít, emiatt az euró-
pai egyetemi sportközeg szereplői különös 
figyelemmel követik nyomon. Mindezek miatt 
az EUSA mindig nagy gondot fordít a rendező 
intézmény és ország kiválasztására: a Mis-
kolci Egyetem, Miskolc, magyar egyetemi és 
kosárlabda szövetségek együttműködésében 
beadott pályázat pedig meggyőző volt. 16 férfi 
és 12 női csapat érkezik majd, amely a ver-
senyzők és a delegáció többi tagjaival együtt 
kb. 450 főt jelent. A rendezvény fontos célja, 
hogy a Miskolcra látogató fiatal európai értel-
miségiek megismerjék a Miskolci Egyetemet 
és Miskolcot, az intézmény és a város jó hírét 
terjesszék hazájukban, s a későbbiekben a 
barátaikkal, családjukkal minél többször láto-
gassanak vissza. A rendezvény sikerének kul-
csa, hogy a házigazda intézmény és a város 
felismerje és ki tudja használni a nemzetközi 
egyetemi sportesemény nyújtotta értékeket és 
lehetőségeket.
Dr. Deák Csaba megtiszteltetésnek nevezte, 
hogy a Miskolci Egyetem lehet a házigazdája 

a 2017-es Kosárlabda Egyetemi EB-nek. Ki-
emelte, hogy az intézmény sportéletét az egyik 
legfontosabb hallgatói szolgáltatásnak tekintik, 
hiszen a jövő döntéshozóit, véleményformá-
lóit képezik, cselekedeteikkel a későbbiekben 
hatással lesznek a társadalomra, ezért ese-
tükben különösen fontos a sportos életmód, 
az egészségtudatos szemlélet kialakítása. Az 
intézmény kancellárja elmondta, hogy a test-
nevelésórák és szabadidős sportesemények 
mellett 10 sportágban biztosítanak rendszeres 
sportolási és versenyzési lehetőséget hallgató-
iknak. Hagyományai és eredményei alapján a 
kosárlabdázást övezi a legnagyobb figyelem: a 
Miskolci Egyetem – a férfi és női egyetemi ligá-
ban történő szereplés mellett – a teljes miskol-
ci férfi kosárlabdázást koordinálja, összesen 
14 csapatot versenyeztet.
A rövid egyeztetést követően a nemzetközi 
sportvezető Rakaczki Zoltánnal, a Miskolci 
Egyetemi Atlétikai és Futball Club ügyvezető 
elnökével közösen megtekintette az egyetemi 
campust, az egyetemi és városi sportcsarno-
kot, a tervezett szállás és étkezés helyszíneit, 
valamint Miskolc számos nevezetessége közül 
a Diósgyőri várat, a Barlangfürdőt és a Palo-
taszállót a lillafüredi függőkerttel – amelyek 
résztvevőkkel történő megismertetése is fon-
tos célja a 2017-es sporteseménynek.
A nemzetközi sportvezetőt, az EUSA veze-
tőinek küldött jelentése szerint, a miskolci lá-
togatása során tapasztaltak megerősítették 
abban, hogy a 2017-es Kosárlabda Egyetemi 
EB várhatóan az európai egyetemi sportmoz-
galom számára nagy sikerrel kerül majd meg-
rendezésre, külön kiemelve azt a pozitívumot, 
hogy a Miskolci Egyetem vezetői szinten áll a 
rendezvény mögött.

A Miskolci Egyetemen járt a
Európai Egyetemi Sportszövetség sportigazgatója

Az elmúlt napokban Magyarországon járt Patrik Perosa, az Európai Egyetemi Sportszövet-
ség (EUSA) sportigazgatója, amelynek keretében ellátogatott a 2017-ben Kosárlabda 
Egyetemi EB-t rendező Miskolci Egyetemre is. A nemzetközi sportvezetőt az intézmény kép-
viseletében dr. Deák Csaba kancellár fogadta.
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Az estét megnyitó táncosok bemutatója után 
vacsorával hangolódtak rá a két kar hallgatói 
a báli életérzésre. Hál’ Istennek nem kellett 
nagyon győzködni őket, mert mind a vacsora, 
mind a díszítés, mind pedig a remek hangula-
tot életre hívó zenekarok biztosították a sikert 
a szervezők számára. A táncparkett az este fo-
lyamán végig tele volt, ami talán a legnagyobb 
elismerés. Éjfélkor került sor a tombolahúzás-
ra. A belépőjegyek tombolaként is funkcionál-
tak. Ez volt az a pontja az estének, amikor 
mindenki kiélhette gyermeki vágyait, s csillogó 
szemekkel vizslatta, vajon mikor olvassák be 
az ő számsorát. Mindeközben töltött káposzta 
s újabb hidegtálak kerültek a büféasztalra, ne-
hogy éhen maradjon a bálozó tömeg. 
Mostanság egyre több bált rendeznek egyete-
münkön: Gólyabál, Bányász–Kohász bALEK-
bál, Közgazdász–Jogász Bál. Ezért nem árt-
hat, ha az alábbi öt rövid tippet elraktározzuk 
szürkeállományunkban.

Mit tegyél és mit ne, ha bálra igyekszel:
1. Egy bálra mindig pontosan kell érkezni.
2. Alkalomhoz illő öltözetben jelenjünk meg. 
Ezesetben mellőzzük a rokis bulikra szánt 
flitteres felsőket és a nadrágokat. A kevesebb 
néha több. Ez az a mondás, ami valóban igaz, 
és amit egy bálra ruhát választó lánynak ab-
szolút szem előtt kell tartania. 
3. Amennyiben olyan bálra igyekszünk, ahol a 
meghívón szerepel a pontos dresszkód, akkor 
nyert ügyünk van, hiszen csak az utasításokat 
kell követnünk, ha azonban csak annyit írnak, 
hogy alkalomhoz illő öltözet, akkor a laza ele-
gancia lesz a nyitja a dolognak. A lányoknál 
ez estélyi ruha vagy koktélruha fülbevalóval, 
nyaklánccal és magas sarkú cipővel, míg a 
fiúknál öltöny és nyakkendő. Amennyiben a 

„white tie” viseletet követeli meg az est, úgy 
az a frakkba és a nagyestélyibe való öltözést 
jelenti. Napjainkban inkább a „black tie” viselet 
az, ami elvárt egy-egy bálon, ami a szmokingot 
és a hosszú alkalmi ruhát jelenti. Természete-
sen a mi egyetemi báljainkon ezek a dresszkó-
dok nem élnek ennyire élesen. A legjobb, ha 
minden lány tart a szekrényében egy tökéletes 
kis fekete ruhát, ami különböző kiegészítők 
segítségével minden alkalommal átalakítható 
egy másik ruhává.
4. Mindig a frissen érkezők köszöntik a már je-
lenlévő barátaikat, ismerőseiket. Amennyiben 
ismeretlenekkel kerülünk egy asztalhoz, ne le-
gyünk szégyenlősek bemutatkozni. A férfinak 
illik bemutatkoznia, majd bemutatnia partnerét.
5. Fiúk, figyeljetek! Ha olyan hölggyel szeret-
nétek táncra perdülni, aki valaki más oldalán 
érkezett, akkor azt a leányzót el kell kérnetek 
kísérőjétől. Hölgyeim, most pedig ti figyeljetek! 
A báli etikett nem nézi jó szemmel, ha egy este 
folyamán egynél több fiút szeretnétek meghó-
dítani. Bár azt hiszem, ez a pont nem csak a 
bál éjszakáján lép életbe…

Muntyán Bernadett

Egy bál – két kar

2015. februárjában rendezték meg az első Közgazdász–Jogász Bált. Az estét a két kar dé-
kánja nyitotta meg: a Gazdaságtudományi Kar dékánja, Veresné Dr. Somosi Mariann, majd 
az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Farkas Ákos köszöntötte a bálozni vágyó 
fiatalokat. A dékáni megnyitók után következett a két HÖK-elnök, Zahorcsák Zsolt és Leskó 
Tamás beszéde.
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Az estét megnyitó táncosok bemutatója után 
az alkalom nyitányaként a lelkészség által 
szervezett programokon aktívan részt vevő 
fiatalokból alakult zenekar előadásában ifjú-
sági énekek dallamai csendültek föl. A közös 
éneklés után Asztalos Richárd evangélikus 
egyetemi lelkész köszöntötte az egybegyűl-
teket, aki köszöntőjében kitért arra is, hogy 
bár a tavaszi félév első napjára, február 
9-re meghirdetett, Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes Félévkezdő buzdítás című 

előadása sajnálatos módon elmaradt, a lel-
készség munkatársai mindenképpen azon 
fáradoznak, hogy a későbbiekben megva-
lósulhasson e tervezett és sokak által várt 
esemény.
Az istentisztelet liturgiájában négy történelmi 
keresztény felekezet lelkészei vettek részt, 
az igehirdetés szolgálatát Tamás Barna je-
zsuita pap végezte Márk evangéliumának 
negyedik fejezetének 21–25. versig tartó 
szakasza alapján. Prédikációjában kiemelte, 
hogy a világosság, ami bennünk van, nem 
maradhat pusztán a saját kincsünk, ahogyan 
az egyetemen megszerzett tudásnak is csak 
akkor van értelme, ha azt az ember a későb-
biekben kamatoztatni tudja.
Az istentisztelet után az Egyetemi Lelkész-
ségi Irodában rendezett szeretetvendég-
ségre invitálták a jelenlévőket, ahol jókedvű, 
kötetlen beszélgetés alakult ki a terített asz-
talok mellett.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki meg-
tisztelte ezt az alkalmat jelenlétével, és sze-
retettel hívunk és várunk minden kedves 
érdeklődőt legközelebbi, 2015. március 17-
én 18 órától kezdődő könnyűzenés, ifjúsági 
istentiszteleti alkalmunkra.

Asztalos Richárd evangélikus lelkész

Félévkezdő istentisztelet az Ökumenikus egyetemi lelkészségen

Több mint hatvanan gyűltek össze az úgynevezett kék teremben, a Miskolci Egyetem Böl-
csésztudományi Karának földszinti nagyelőadójában a 2015. február 16-án 18 órától 
kezdődő félévkezdő ökumenikus istentiszteletre. Ezen az alkalmon az egyetem oktatói és 
hallgatói közös imádsággal, énekléssel és igehallgatással kérték Isten áldását a 2014–
2015-ös tanév második szemeszterére.
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16 fókuszban

Kérhetnék egy párszavas bemutatkozást?

Miskolcon születtem 1959-ben. Tanulmá-
nyaimat illetően kohómérnöki diplomát sze-
reztem, igaz, hogy nem Miskolcon, hanem 
Dunaújvárosban, de úgy érzem, mégis van 
némi kötődésem az egyetemhez, hiszen 
édesanyám is itt dolgozott éveken keresztül. 
1984-től dolgozom rendőrként. 2011-ben let-
tem nyugdíjas, de élve a lehetőségekkel 2012 
áprilisától szenior állományban folytatom to-
vább munkámat.

Miért választotta ezt a szakmát?
Nem az volt a célom, hogy egyenruhában 
parádézhassak. Én arra tettem fel az életem, 
hogy segíthessek másokon.

Nemrégiben indult el egy program, amely-
nek keretén belül Ön az Egyetemen teljesít 
szolgálatot. Mit kell tudni erről a program-
ról?

Ennek a programnak a neve: Többszintű 
Közösségi Rendőrségi Hálózat az Együtt-
működés Alapú Bűnmegelőzésért program. 
Manapság annyi feladat hárul a rendőrségre, 
hogy a szakosodás miatt mindenki csak a sa-
ját munkáját csinálja, mindenkinek megvan a 
maga feladata, és időhiányból fakadóan egy-
szerűen nem tudnak foglalkozni az állampol-
gárok igényeivel. Alapvetően ez a szolgálat 
ezekre a problémákra megoldás. Én gyalogo-
san járok, hozzám oda lehet jönni bármikor, 
bárkivel szívesen váltok pár szót. Az emberek 
tudják, hogy van itt egy rendőr, aki az ő rend-
őrük, és bármikor bizalommal fordulhatnak 
hozzá. Tapolcának és az Egyetemvárosnak 
vagyok a közösségi rendőre, tehát az itt dol-
gozók és tanulók bármikor bejöhetnek hoz-
zám, és elmondhatják, mi a baj, ha esetleg 
nem akarnak rögtön az őrsre menni a prob-
lémájukkal.

Milyen problémák léphetnek fel itt az egye-
tem falai között, amelyekkel önhöz fordul-
hatunk?

Például a kollégiumi élet szépségei mellett 
gyakran előforduló gondot okoz a kisebb 
tárgyak eltűnése. Az illető ilyenkor bejön, 

„Arra tettem fel az életem, hogy segíthessek másokon”
Németh Péter Győző közösségi rendőrrel beszélgettünk.

Egy nemrég indult program keretein belül közösségi rendőr teljesít szolgálatot az egye-
temen. Ezáltal minden egyes egyetemi dolgozó és hallgató bármilyen nemű problémával 
kapcsolatban bizalommal fordulhat az egyetem egyszemélyes rendőrségéhez. Németh Pé-
ter Győző 30 éve dolgozik rendőrként, és most campusunk védelmében áll.
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17Fókuszban

elmondja, mi a baj, és megbeszéljük a kö-
vetkező lépést. Egyszerűbb dolgokra is gon-
dolhatunk, például egy telefon elhagyása, de 
akár egy eldurvult vita közben elcsattant po-
fon ügyével is meg lehet keresni és beszélni 
róla. Titoktartás kötelez, tehát amiatt sem kell 
aggódni, hogy innen bármi kiszivároghat.

Mi a program fő célja?

Egy kicsit talán az, hogy az állampolgárok-
ban felébresszük az önvédelmi reflexet. Az 
emberek hajlamosak elkényelmesedni, elfe-
lejteni, hogy az értékeket zárni kell, oda kell 
figyelnünk a dolgainkra. Másrészt nagyon sok 
olyan dolog van, amelyet hatóság és nyilvá-
nosság előtt nem szívesen mond el az ember. 
Én viszont egyszemélyes rendőrség vagyok 
titoktartással fölvértezve.

Mondana pár szót a program múltjáról?

Mikor én kezdtem rendőrként, még ennek az 
egész programnak az eredeti változata vi-
déken működött, nem a városban. Az volt a 
lényege, hogy az adott falunak volt egy saját 
rendőre, akihez bármikor, bárhol bizalommal 
fordulhattak az emberek. Svájcban egyéb-
ként a mai napig csinálják ezt azért, hogy pol-
gárbarátabbá tegyék a rendőrség működését. 

Hol találhatjuk meg önt?

Ha az utcán meglát valaki, és odajön hozzám, 
az is jó módja egy beszélgetés kezdeménye-
zésének, de itt az irodámban (C/1. 203. B) is 
megtalálható vagyok minden hétköznap hét-
től délután háromig.

Kerekes Bernadett
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18 Fókuszban

A Miskolci Egyetem állásbörzéin rendszeres 
vendégek a Magyar Honvédség toborzói. Je-
lenlétük nem meglepő, a honvédség mára a 
munkaerőpiac jelentős tényezőjévé lépett elő, 
hiszen a sereg rendkívül széles körben kínál 
munkalehetőséget az ország egész területén. 
Létezik egy olyan szolgálati forma is, amelyik 
kiváló lehetőséget nyújt a civil embereknek 
arra, hogy kipróbálhassák az egyenruhások 
világát. Ez pedig az önkéntes műveleti tar-
talékos rendszer, amely egyre népszerűbb a 
fiatalok körében.
Az irodavezetőt, Szombati Emese őrnagyot 
kértük meg arra, hogy beszéljen nekünk az 
önkéntes tartalékos rendszerről.
– Amit nagyon fontos kiemelni, hogy az önkén-
tes tartalékos rendszer nyitott, bárki jelentkez-
het, aki egyrészt szeretne részt venni a hon-
védelmi feladatok végrehajtásában. A műveleti 
tartalékosok civil munkájuk, illetve iskolai kö-
telezettségeik ellátása mellett önként vállalják, 
hogy a honvédség rendelkezésére állnak, és a 
behívást követően tényleges katonai szolgála-
tot teljesítenek, amelyért természetesen meg-
felelő anyagi juttatást kapnak. Az önkéntes 
műveleti tartalékosok a honvédség valamennyi 
feladatába bevonhatók, a törvényi szabályo-

zás háromévente hat hónap igénybevételt tesz 
lehetővé. A tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
részére a kiképzéseket és a katonai szolgá-
latot a szorgalmi és vizsgaidőszakon kívülre, 
azaz a nyári hónapokra tervezzük – mondta el 
az őrnagy.
Azoknak az önkéntes műveleti tartalékosok, 
akik nem rendelkeznek katonai múlttal, a 
tényleges katonai szolgálatukat megelőzően 
alapkiképzést kell teljesíteniük. Ez első hallás-
ra talán kicsit ijesztőnek tűnhet, de az őrnagy 
szerint pont ez az egyik olyan érv, ami vonzóvá 
teszi a tartalékos rendszert.
– A katonai előképzettséggel nem rendelkezők 
a szerződéskötésüket követően egy 25 napos 
alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, 
amely általában július közepétől augusztus 
elejéig tart. A rendszer népszerűségét mutat-
ja, hogy a tavalyi és az azt megelőző évben 
is száz fölött volt a kiképzendő hölgyek és 
urak létszáma. A kiképzésen a rövid elméleti 
ismeretek elsajátítását követően rengeteg él-
vezetes, ugyanakkor hasznos gyakorlati dol-
got tanulnak meg a részvevők, akik eddig egy-
öntetűen azon a véleményen voltak, hogy a 
megszerzett élmények és tapasztalatok sehol 
máshol nem hozzáférhetők. Gondolok itt pél-
dául a lőkiképzésekre, a kézigránátdobásra, a 
harcászati és a robbantási foglalkozásokra, a 
hadihajós kiképzésre, a túlélési ismeretek el-
sajátítására, illetve már maga az egyenruha 
viselése sem hétköznapi egy civil ember szá-
mára.
Aki szeretne csatlakozni a tartalékos rendszer-
hez, Miskolcon a Hatvanötösök útja 2. szám 
alatt található toborzóirodában teheti ezt meg, 
ahol részletes tájékoztatást kaphat a jelent-
kezés feltételeiről, illetve a felvétel menetéről 
egyaránt.

„angyalbőrben minden kicsit más…”
A fenti dalrészlet sok embernek ismerősen csenghet, hiszen a magyar televíziózás történeté-
nek egyik legkedveltebb sorozata volt a sorkatonai szolgálatukat töltő fiatalok kalandjait 
bemutató alkotás. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy tíz évvel az utolsó sorkato-
nák leszerelését követően is bárki kipróbálhatja magát a Magyar Honvédség kötelékében.
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19KREA-TOUR

FűFej – „a FÖldhaver”

A Fűfej könnyen és gyorsan elkészíthető. Ha megfelelően gondoskodsz róla, már pár nap 
után díszítheti is az íróasztalod vagy ablakod.

Szükséges anyagok és hozzávalók:
• nejlonharisnya
• fűmag
• fűrészpor vagy virágföld
• cérna
• textília
• virágcserép/befőttesüveg teteje/po-

hár

Egyéb kellékek:
• olló
• folyékony ragasztó

1. lépés: Válasszunk ki egy tetszőleges színű 
nejlonharisnyát, és vágjunk le az egyik szárból 
körülbelül 15–20 cm-t.

2. lépés: Egy marék fűmagot szórjunk bele, 
aztán jöhet a fűrészport vagy virágföld.

3. lépés: Az aljára kössünk erős csomót, az 
sem gond, ha a csomó nincs középen, így is 
meg fog állni.

4. lépés: Ha orrot és/vagy szemeket szeretnél 
a figurádnak, csípj ki egy darabot harisnyával 
együtt, majd cérnával kösd el azt.

5. lépés: Színes textíliák segítségével móká-
san díszítheted figurádat.

6. lépés: Mikor elkészültél vele, hagyd a ra-
gasztót kötni egy napig, ha használtál hozzá, 
majd 20 percig áztasd vízbe. Fontos, hogy jól 
átitasd, és naponta locsold, így 2–5 napon be-
lül elkezdi növeszteni a „haját”, és már lehet is 
tetszés szerint alakítani a frizuráját.

+Tippek:
• Kalóz: Textíliát méretre vágjuk úgy, hogy 

egyik szemét befedje. Zászlót is tűzhetünk 
rá.

• Indián: Vékony filcet vágunk, ami körbeéri 
a fejet, és tollakat ragasztunk rá.

Harangi Tünde
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20 élet - forma

Lassan az egyik leggyakoribb probléma a 
fáradtságérzet, amely egyben a legzava-
róbb is, de ez csupán egy jellegzetes tüne-
te napjaink felgyorsult életmódjának. Adunk 
néhány tippet, melyekkel visszanyerheted 
frissességed.
Mozogj többet: sokan egyből arra gondolnak, 
hogy ettől majd még fáradtabbak lesznek, de 
ez nem így van! Ha elhanyagolod a testmoz-
gást, nem lesz több energiád, pont az ellen-
kezője történik. A rendszeres testmozgással 
növelheted az erőd és az állóképességed. 
Napi 20 perc edzés már elég ahhoz, hogy 
megfelelő mennyiségű oxigéndús vér kerül-
jön a létfontosságú szerveidbe.
Nem iszol eleget: A szívnek több munkájába 
kerül a vért pumpálni, ha nincs elég folya-
dék a szervezetedben. Általánosan a napi 2 
liter víz egy jó támpont, ha ennél többre van 
szükséged, a szervezeted úgyis jelez: szom-
jas leszel.

Nem megfelelően táplálkozol: Ha főként 
olyan ételeket eszel, amelyekben sok a szén-
hidrát, de kevés a tápanyag, ugyan gyorsan 
megemelkedik a vércukorszinted, és ener-
gikusnak érzed magad, de ez gyorsan el is 
múlik. Helyettük fogyassz több zöldséget, 
gyümölcsöt, péksütemények közül pedig in-
kább a magvasakat és teljes kiőrlésű gaboná-
ból készülteket válaszd, illetve szabj ésszerű 
határokat az édességeknek.
Javítsunk az alvásunkon: A leghatékonyabb, 
ha mindig azonos időben alszol, és csak 
annyit, amennyire tényleg szükséged van.  
Segíteni tudjuk még az alvásunkat azzal, ha 
elalvás előtt veszünk egy forró fürdőt, az ol-
vasás pedig segít ráhangolódni a pihenésre. 
A hálószobánk ne legyen se túl meleg, se túl 
hideg, és lehetőleg ne legyen túl zajos se (ez 
utóbbi problémán szükség esetén füldugó 
használatával is segíthetünk).

Harangi Tünde

állandóan fáradt vagy?
most elmondjuk, miért!
Állandóan fáradtnak érzed magad? Hidd el, sokan küzdenek ezzel a problémával. Lehet, 
hogy az életmódod a bűnös…
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GMO – Genetically Modified Organism, ma-
gyarul Genetikailag Módosított Élőlény. Ezek 
olyan teremtmények, melyek génállományát 
mesterségesen, molekuláris genetikai esz-
közökkel hozták létre. Ez nyilvánvalóan sok 
kétséget is felvet. Hogy reagál minderre a 
természet? Mit eredményezhet mindez az 
emberiség mindennapjaiban? Egyáltalán 
milyen hatással lehet ránk? Kevesen tudják, 
de génmanipulált baktériumok állítják elő a 
gyógyászatban leggyakrabban használt és 
értékesített eszközt, az inzulint, valamint az 
sem elhanyagolható tény, hogy az AIDS, a 
Hepatitis C, vagy a Creutzfeldt-Jakob-szind-
róma megelőzésében és kezelésében is 
komoly szerepe van a GM baktériumoknak. 
Sokkal nagyobb vitát váltott ki azonban az 
elmúlt években a génmanipulált növények 
szerepe a világgazdaságban és az éhezés 
megoldásának témájában. Ebben a körben 
sok tudományosan megalapozott és sajnos 
még ennél is 
több kitalált 
történetet és 
v é l e m é n y t 
olvashatunk. 
A transzge-
nikus növé-
nyek által a nemesítők többféle célt érhetnek 
el, például fokozhatják a gyomirtó szerekkel 
vagy a rovarokkal szembeni ellenálló képes-
séget, növelhetik a szárazságtűrést vagy 
javíthatják a termés táplálkozástani értékeit, 
például vitamintartalmát. Az első GM nö-
vények az 1990-es évek közepén kerültek 
forgalomba, ám éppen a rossz sajtó miatt tö-
retlen sikert nem arattak, sőt az újabb kutatá-
sok rejtett veszélyekre hívták fel a figyelmet, 
amelyek kiküszöbölésre vártak. Az egyik 
legnagyobb vitát kiváltó termék az arany-
rizs volt, amelynek kitalálója közel 500 000 

gyermek megvakulását előzhette volna meg 
Afrikában és Délkelet-Ázsiában. Az arany-
rizs a közönséges rizs azon változata, amely 
béta-karotint termel, vagyis A-vitamint, ami-
vel megakadályozható a szegény térségek-
ben a gyenge immunrendszerű gyermekek 
körében rohamosan terjedő vakság. Azt is 
érdemes azonban megjegyezni, hogy a GM 
élelmiszerek termesztése problémás lehet a 

modern mezőgazdaságot nélkülöző 
szegényebb országokban, illetve a 
szabadalmi jogok külföldi tulajdona 
is problémákhoz vezethet, úgyhogy 
a téma korántsem kiforrott még. 
Ahogy olvashatjuk, sok a kérdés 
és kevés még a válasz. Például az 
éhezés megoldásának szükséges-

ségét senki sem vitatja, viszont azt, hogy ezt 
a GM növényekkel vagy más módszerekkel 
kívánjuk elérni, már más kérdés. Viták, kon-
ferenciák, cikkek, tanulmányok, érdekek és 
ellenérdekek sokasága olvasható az interne-
ten. Mindenféleképpen érdemes tájékozódni 
a témával kapcsolatban, hiszen korunk talán 
legnagyobb dilemmája előtt állunk. Meddig 
szólhatunk bele a természet rendjébe? Med-
dig várathatjuk döntésünkkel az éhezőket?

Nagy Tomi

Jó vagy rossz?
A modern tudomány egyik legérdekesebb és legvitatottabb ága a génmanipuláció. Hasz-
nos vagy ártalmas? Megoldás a világ legnagyobb problémáira, vagy ördögtől vett dolog? 
Kritikák és vélemények, tudomány és politika egymás ellen.
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Bemutatná a Takatát?
A Takata Corporation japán tulajdonú vállal-
kozás, amely vezető autóipari beszállítóként 
passzív biztonsági berendezések – kormány-
kerekek, biztonsági övek, gyermekbiztonsági 
ülések és elektronikai termékek – gyártásával 
foglalkozik. 1933-ban alapították, és azóta 
globális nagyvállalattá nőtte ki magát, jelenleg 
több mint negyvenezer munkavállalója van 
világszerte. A cégcsoport legújabb gyára itt, 
Miskolcon épült, Magyarországon elsőként, 
Európában tizenhetedikként. 2013 októberé-
ben történt a miskolci gyár bejelentése, 2014 
októberében az első gyártósorok telepítése, 
és 2014 decemberére a nagyjából 60.000 m2-
es épületkomplexum bejezése – ez elképesz-
tő gyorsaság egy ekkora beruházás esetében. 
Nagyjából ezerfős létszámot tervezünk kiala-
kítani a következő pár év során.
Miért döntött úgy a Takata, hogy Miskolcon 
nyit gyárat?
A helyszín kiválasztásában döntő jelentősé-
ge volt annak, hogy logisztikai szempontból 
mennyire könnyen megközelíthető a helyszín, 
a miskolci ipari hagyományoknak és az egye-
tem jelenlétének, továbbá nem szabad elfelej-
teni a magyar szakemberek jó hírnevét sem. 
Hogyan működik együtt a Takata és a Mis-
kolci Egyetem?
Az első lépéseket már meg is tettük az egye-
temmel való együttműködés felé, amelyet 
kiemelten fontosnak tartunk. A műszaki ka-
rokkal már elkezdődtek az első egyeztetések. 
A jövőben szeretnénk ezeket a szálakat szo-
rosabbra fűzni. Különböző együttműködési 
lehetőségekben is gondolkodunk, legyen szó 
akár szakmai gyakorlatról, diplomamunkaterv-
témáról, akár duális képzésről. Az Infoklaszte-
ren keresztül már meg is történt az első ilyen 

megállapodás megkötése, duális partnerként 
bekapcsolódtunk a Gépészmérnöki- és Infor-
matikai Kar működésébe, amelynek kereté-
ben legfőképp olyan mérnökinformatikusokra 
számítunk, akik érdeklődnek az irányítástech-
nológiák és a PLC programozás iránt. 
Hogy fog működni ez az informatikusok 
számára kínált duális képzés?
Maga a duális képzés Magyarországon egy 
teljesen új dolog, s mint minden újdonságnak, 
ennek is kell idő, hogy kiforrja magát, viszont 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a kezde-
ti lépéseknél is ott legyen a cég. Jelenleg is 
egyeztetések zajlanak az egyetemmel és más 
vállalati képviselőkkel arról, hogyan is lehet-
ne a legoptimálisabban megszervezni ezeket 
a képzéseket. A kezdeti alapozó képzésben 

„annak, aki érdeklődik irántunk,
mindig lesz lehetősége megtalálni minket”

A Takata Corporation miskolci gyárának HR vezetőjével, Mizsei Emesével beszélgettünk a 
gyárról, a Miskolci Egyetem és a Takata együttműködéséről, az újonnan megkötött duális 
képzési megállapodásról, a Miskolci Egyetemi Állásbörzéről, a nyitott pozíciókról és arról, 
hogy milyen az ideális jelölt a Takata számára.
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még a vállalatok nem tudnak nagy szerepet 
vállalni, az utolsó pár szemeszterben viszont 
megnő a vállalatok szerepe. Akkorra érnek be 
a hallgatók, szereznek annyi elméleti tudást, 
hogy gyakorlati szinten is be tudnak kap-
csolódni a mindennapi munkába. A fele időt 
az egyetemen töltik a hallgatók, a fele időt a 
vállalatnál, ez arra szolgál, hogy egy-egy ta-
pasztaltabb kolléga mellett lássák azt, hogy az 
életben hogyan működnek az elméletben már 
ismert technológiák.
Azok a hallgatók, akik nem vesznek részt 
duális képzésben, hogyan kerülhetnek kap-
csolatba a Takatával már a diákévek alatt?
Mindenkit arra biztatok, hogy keressen min-
ket, s használja ki az adott lehetőségeket. A 
nyári szakmai gyakorlatokra szívesen vesszük 
a jelentkezéseket, a diplomaterv-témákra is 
nyitottak vagyunk, amennyiben tudunk az 
adott területről szakmai támogatást biztosítani. 
Szakmai napokat is elkezdtünk szervezni, az 
első ilyen rendezvényünk Automotive Safety 
néven március 13-án és 20-án lesz a Miskol-
ci Egyetemen, ahol német fejlesztőmérnök 
kollégák és egyetemi oktatók fognak ezen a 
területen új ismereteket nyújtani a hallgatók 
számára. Úgy gondolom, annak, aki érdeklő-
dik irántunk, mindig lesz lehetősége megtalálni 
minket.
Milyen képességekkel és képesítésekkel 
kell rendelkezniük azoknak, akik a közel-
jövőben végeznek az egyetemen, és sze-
retnének a Takatánál dolgozni? Milyen az 
ideális pályakezdőjelölt?
Az egyik legfontosabb, hogy a jelöltek tár-
gyalóképes nyelvtudással rendelkezzenek 
legalább egy idegen nyelvből. Emellett anya-
nyelven is megfelelő kifejezőképességekkel, 
prezentációs készségekkel kell rendelkezniük, 
ez nagyon fontos ahhoz, hogy a jelöltek ké-
sőbb projektekben tudjanak részt venni, akár 
kisebb projektek vezetőiként. Továbbá nagyon 
fontos a pozitív hozzáállás, a tudásvágy, a fej-
lődés igénye. 
Milyen nyitott pozíciók vannak jelenleg a 
gyárban akár frissdiplomások számára?
Frissdiplomásakat is szívesen fogadunk és ta-
pasztalt kollégákat is. Jelenleg még minden te-
rületre várunk jelentkezőket, legfőképp műsza-
ki területekre. Fejlesztő- és dizájnmérnökökre 
van nagyobb számban szükségünk, de minő-
ségügyi mérnököknek, folyamatmérnököknek, 

projektmérnököknek is sok lehetőséget tudunk 
kínálni. Továbbá technikusokat, specialistákat, 
gépkezelőket, operátorokat is keresünk.
Milyen lehetőségek vannak a Takatánál 
azoknak, akik nem műszaki karokon tanul-
nak/tanultak?
Természetesen más területeken is vannak nyi-
tott lehetőségek, bár kevesebb, mint műszaki 
területen, de ide is várunk leendő kollégákat. 
Jelenleg főleg a HR területe szorul megerő-
sítésre. Továbbá közgáz, jogász végzettsé-
gűeket, pénzügyi osztályunkra junior cont-
rollereket keresünk. De természetesen bárki 
beadhatja az önéletrajzát, és amennyiben a 
jövőben felmerül olyan lehetőség, amely szá-
mára érdekes lehet, akkor értesíteni fogjuk őt 
erről.
Hogyan készülnek a Miskolci Egyetemi Ál-
lásbörzére?
Nagyon nagy lendülettel és szeretettel ké-
szülünk. Legfőképpen szeretnénk minél több 
hallgatóhoz eljutni, több kollégával is részt ve-
szünk mind a HR, mind a szakmai oldalról. A 
cégünk bemutatása mellett tájékoztatást sze-
retnénk adni a nyitott pozíciókról, arról, hogyan 
tudnak velünk a jövőben kapcsolatba kerülni. 
Várjuk az önéletrajzokat már az Állásbörzén 
is, de akik ott helyben még nem tudnak dön-
teni arról, hogy milyen pozícióra szeretnének 
pályázni, azoknak a nyitott pozíciókról szóró-
anyagot biztosítunk, s később a honlapunkon 
vagy e-mail címünkön keresztül jelentkezhet-
nek. Az Állásbörze Felkészítő Napokon is részt 
veszünk, március 17-én „Multikulti” néven egy 
interaktív beszélgetést fogunk tartani a hallga-
tók számára. Várunk mindenkit szeretettel.
Milyen fejlesztések várhatóak a közeljövő-
ben a miskolci gyárban?
Egyelőre még a kialakítás folyik. A gyárnak 
egy része már kész van, működőképes, és 
hamarosan a gyártás be is fog indulni a lég-
zsákgyártás csarnokában, ahol legfőképpen 
műanyagfröccsöntéssel, műanyagfestéssel és 
összeszereléssel foglalkozunk. A másik épü-
letkomplexum az inflátorgyártásé, ott az első 
gyártósorok most kerülnek letelepítésre, s már 
el is készült az első itt gyártott termék. Egy eu-
rópai szinten is nagyon jól felszerelt és modern 
tesztlabor lesz a harmadik épületkomplexum-
ban, amely előreláthatólag március–április kör-
nyékén fog beindulni.

Schäffer Anett
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The History of International Women’s Day

International Women’s Day was created in the 
beginning of the 20th century, in the century 
when the fight for women’s rights was in the 
centre of attention. The very first Women’s 
Day was also a political event connected to 
the rights of working women. It was organ-
ized on 28th of February in 1909 in New York 
by the Socialist Party of America in remem-
brance of the International Ladies’ Garment 
Workers’ Union’s strike against bad working 
conditions a year before.
A year later, at the International Conference 
of Working Women in Copenhagen, Interna-
tional Women’s Day was established to hon-
our women’s rights’ movements.  On 19th of 
March in 1911, International Women’s Day 
was honoured in four European countries, 
Austria, Germany, Switzerland and Denmark. 
On these events people demanded rights for 
women and raised their voice against sexual 
discrimination. 

Before and during the First World War, IWDs 
also meant campaigns for peace. The first In-
ternational Women’s Day in Russia was hon-
oured in 1913, and it was organized to protest 
for peace. During the war Russian women 
campaigned many times for peace on these 
special days. 
In 1913, IWD’s date was transferred to the 8th 
of March, and after more than a century, people 
celebrate International Women’s Day on that 
day all over the world. Nowadays, the political 
background of this holiday is hardly noticeable 
behind the bouquets of flowers and chocolate 
bars. But this special day is a great time to pay 
more attention to the achievements of the fight 
for women’s rights, the fight against sexual dis-
crimination, unequal working possibilities and 
pay, which has not ended yet. We still have a 
long way to go till there will be complete sexual 
equality all over the world. If we could reach 
this point one day, women and men would get 
the same amount of money for the same work, 
no women would be fired because she wants 
to have children, and no sexual discrimination 
would exist.

Examples of Female Power

 In this part of the article, you can read about 
wonderful women who achieved great things 
in different walks of life. These are just a 
few of the many true stories about female 
power, which can inspire anyone to be brave, 
hard-working and open to new ideas.

Ada Lovelace
Ada Lovelace was interested in a field which, 
for many centuries, was dominated by men, in 

thE story of intErnational WomEn’s day

and fEmalE poWEr

Everybody knows that 8th of March is International Women’s Day (IWD), the day when men 
give flowers and chocolate to women, but did you know that IWD is in connection with 
the fight for women’s rights? In this article, you can read the brief history of this holiday, and 
about some strong, powerful and talented women.
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Mathematics. She was the very first program-
mer in the 19th century. When she translated 
to English an article on the analytical engine 
by Luigi Menabre, which he wrote according 
to Babbage’s lecture at the University of Turin 
in 1840, she added notes to the text including 
the very first algorithm. She worked together 
with Babbage, and she even believed that 
the analytical engine would be one day able 
to solve not only mathematical tasks, so she 
dreamed of a computer. Maybe, she inherited 
her imagination and curiosity from her father, 
Lord Byron, and her mathematical skills from 
her mother, Byron’s wife, the “Princess of Par-
allelograms”, Anne Isabella Milbanke, who also 
enjoyed learning Mathematics.

Jeannette Rankin
Jeannette Rankin was one of the most im-
portant female politicians in the beginning 

of the 20th century. She was a pacifist and a 
suffragette, and the very first female Congress 
member in the US.  She was elected in 1916 
and reelected in 1940. She was against wars, 
and she voted against entering the First World 
War during her first term in the Congress, and 
she voted against entering the Second World 
War during her second term. For her, pacifism, 
women’s and children’s rights were really im-
portant, and she used her fame to work for 
these. Her most important achievement is that 
she opened the congress debate on the 19th 
Amendment, which ensured women the right 
to vote in the US.

Mother Teresa
Mother Teresa, or the Blessed Teresa of Cal-
cutta is one of the most famous women of the 
20th century. She was a Roman Catholic reli-
gious sister and missionary. She was born in 
the area of today’s Macedonia, but she lived 
most of her life in India. She devoted her life 
to help poor people, and she began her mis-
sionary work in 1948 in India. She founded the 
Missionaries of Charity, which nowadays runs 
homes for people with illnesses, mobile clin-
ics, soup kitchens, counselling programmes, 
schools and orphanages. She got many 
awards from all over the world, but the biggest 
of them is the Nobel Peace Prize which she re-
ceived in 1979 for her struggle to fight against 
poverty and distress. She did everything that a 
woman can do to help other people, to make 
their life happier, healthier and, most import-
antly, more liveable.

Anett Schäffer

algorithm algoritmus
campaign kampány
discrimination diszkrimináció
distress nyomor
equality egyenlőség
missionary misszionárius
poverty szegénység
right jog
strike sztrájk
suffragette szüfrazsett
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Would you briefly introduce yourself?
I was born close to San Diego, California, 
and I grew up in that area. I graduated from 
the University of California with a bachelor’s 
degree in Philosophy in 1973. After different 
situations and jobs in my life, I went back to 
the university in 1996 and I got a certificate 
in Teaching English as a Foreign Language. I 
started teaching in September of 1996 in Kéz-
divásárhely in Székelyföld. I worked there for 
several years, and in 2003 I came here. I was 
here from 2003 till 2009 as a teacher in the 
Foreign Language Teaching Center, and then 
I went to Békéscsaba for three years to teach 
in the Faculty of Economics, Agriculture, and 
Health of Szent István University. Then, I 
came back here in 2012 and I have worked 
in the Department of Applied Linguistics and 
Translation Studies since then.

Why did you go to Székelyföld initially?
Actually there were two reasons. One of the 
reasons is my family. My grandfather was 
born in Segesvár, he was Saxon, German. 
My grandmother was born close to Moson-
magyaróvár, in Halászi in Szigetköz. They 
are my grandparents from my mother’s side, 
and, interestingly, they met in America, not 
in Székelyföld. My grandfather died before I 
ever met him. My grandmother lived with my 
family, and cooked for my family, so I knew 
Hungarian food as a boy. I heard the Hun-
garian language, because my mother spoke 
Hungarian with my grandmother, but the only 
things I learnt were how to count to ten, “Jó 
napot!”, “Jó éjszakát!”, and “csirkepaprikás.” 
The other reason is that I converted to East-
ern Orthodox Christianity in 1994, and I 
wanted to see what life was like in a country 
which is mostly Orthodox. I thought I would try 
just for a year or two, and I kept staying and 
staying. A chance came to work in Hungary, 
and after seven years in Székelyföld, I wanted 
a change.
Before the interview we noted that you 
speak Hungarian. Was it hard to learn the 
language?
It’s very hard, it is so complex, and I still try to 
improve my Hungarian, because I know that I 
make many mistakes. In the San Diego area 
there is a place called the House of Hungary. 
Before I visited Hungary for the first time, I 
attended language classes there. I started 
learning the language there first, and then I 
learnt it in Kézdivásárhely.
How did you like Hungary when you first 
arrived?
Honestly, I liked it a lot. I grew up in a sub-
urb with many conveniences, and where 
everyday life was comfortable and pretty 
easy. Then I went to Székelyföld for seven 

“i Feel that For me it is the right thing, the right place”
intErviEW With dEnnis EngEl

Dennis Engel has been teaching various subjects at the Department of Applied Linguistics 
and Translation Studies since 2012. We spoke with him about his Hungarian family back-
ground, his experiences in Hungary and in Romania.
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years, and there I lived in a much smaller city, 
where people do a lot of farming. It was six 
years after communism, so it was not very 
developed. In the first couple of years we 
only had hot water only in the morning and 
in the evening. There were brick roads, few 
places to go shopping, not many restaurants. 
I know these things have changed now. When 
I came here to Miskolc, to the second or third 
largest city of Hungary at that time, there were 
shopping centers, fast internet, it was a big 
change, life was a lot more comfortable. 
Why did you decide to stay here?
It’s hard to explain. I feel that for me it is the 
right thing, the right place. I hope that because 
I have some ability in Hungarian, and I’ve 
been in Central Europe for a long period of 
time now, I can help the students better than 
a teacher who just comes for one year, and 
hardly knows any Hungarian at all. I also feel, 
to certain extent, a closeness or bond to the 
people because of my family background.
I know that you organized a group here for 
Universities Fighting World Hunger, would 
you tell us a few words about it?
Universities Fighting World Hunger is 
headquartered in the US, but it has member 
groups all over the world. When I was work-
ing in Békéscsaba, I got an e-mail related to 
this organization. I read about it, and I asked 

myself: what if we started something like this 
here? I got the approval from the faculty, and 
some students were also interested. Not far 
from the campus in Békéscsaba there is a 
Red Cross office, so I went there, spoke about 
the group, and they joined with us. It was the 
first UFWH group in all of Hungary. When I 
came to Miskolc, I organized a group here, 
too. Here we also work with the Red Cross. 
We organize collections of non-perishable 
food items (tartós élelmiszer), and the Red 
Cross distributes the food to people who are 
in need here in our area. I was born into good 
situation, so I feel it is my duty to try to help 
others who don’t have as many good things. 
How can we donate and when can we 
donate?
We organize collections two times each aca-
demic year, one in the fall around World Food 
Day, 16th October, and one in the spring. 
The last time in the fall we collected 130 kg 
food. Our next collection is planned for March 
24–25, and I want to emphasize that every-
one should bring something to donate. We 
need more students to help, mostly to design 
posters and put them up. If students would 
like to join the group, they can contact me. 
(engeldennis@hotmail.com).
.

Anett Schäffer
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színésznÖvendékek miskolcon

Idén harmadik alkalommal vehették birtokukba a Miskolci Nemzeti Színház színpadjait, próba-
termeit, öltözőit külföldi és hazai színésznövendékek, illetve fiatal rendezők. Ezúttal Hollandiá-
ból, Romániából, Lengyelországból, Svájcból, valamint Magyarországról érkeztek a hallgatók, 
hogy a SZEM fesztivál keretein belül bemutassák darabjaikat.

A fesztivált a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem látványtervezőinek kiállítása nyitotta 
meg, majd az est folyamán a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem (SZFE), valamint a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elő-
adásában tekinthették meg az érdeklődők 
Csokonai Karnyóné című művét. A követke-
ző naptól kezdve elindultak a hallgatók szá-
mára tartott workshopok. Lőrinc Katalin tánc-
művész a Martha Graham által kifejlesztett 
technikába, Grecsó Zoltán koreográfus pe-
dig a kortárs tánc rejtelmeibe engedett bepil-
lantást. A fesztivál délelőttjein Kiss Csaba és 
Cseh Dávid is tartott workshopokat Shakes-
peare és a halál szertartásai címmel. A 

második napon a Budapestről érkező Brémai 
muzsikosokat, valamint a román hallgatók 
Szentivánéji álom című darabját nézhettük 
meg. A lengyel diákok Shakespeare-mono-
lógokkal és dialógokkal készültek, többek 
között a Macbethből, a Rómeó és Júliából, 
valamint a Hamletből láthattunk jeleneteket. 
A fesztiválra visszatérő vendégként érkezett 
a svájci Dimitrij Színművészeti Iskola, ezúttal 
Várnai Balázs diplomamunkáját tekinthettük 
meg, amely a különböző nyelvek és szemé-
lyiségek között elveszett ember nehézségeit 
mutatta be. Az utolsó előtti napra az SZFE-s 
hallgatók a tavaly, váratlanul elhunyt Borbély 
Szilárd regényéből adaptált Nincstelenek 
című produkcióval érkeztek. Az előadás na-
gyon erős, szinte kegyetlen színházi nyelve 
mind a magyar, mind a külföldi közönség so-
raiban mély érzelmeket váltott ki. A fesztivál 
zárónapján két teljesen különböző színdara-
bot tekinthettek meg az érdeklődők: Hollan-
diából Franz Kafka Kastély című darabja ér-
kezett a Nagyszínpadra, a kaposvári diákok 
pedig Molnár Ferenc Fehér felhőjét hozták 
a Játékszínbe. A teltházas előadások végez-
tével az mondható el, hogy a diákok bemu-
tatták, Európában szinte mindenre kiterjedő 
színművészeti oktatás zajlik, Magyarország 
pedig ezen oktatás terén az élmezőnybe tar-
tozik.

Boldizsár Csongor
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A Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete az 
avasi templom lábánál helyezkedik el. Már 
maga az épület is „múzeumi darabnak” szá-
mít, hiszen a XV. században épült. Kezdet-
ben egy iskolának adott otthont, azonban már 
több mint száz éve múzeumként működik. 
De menjünk is beljebb! Jelenleg 3 állandó ki-
állítást tekinthetünk meg.
1. „ELIT ALAKULAT” – A Kárpát-medence 
leggazdagabb honfoglalás kori temetői.
 A kiállítás nagyon modern, interaktív és im-
pulzív. Három termet foglal el. Az első terem-
ben megpihenhettek egy jurtában, és kipró-
bálhattok néhány játékot. A honfoglaló kvízt 
ne hagyjátok ki! Bár kicsit hosszadalmas, 
a végeredmény megéri, de nem szeretném 
lelőni a poént. A második teremben Dr. Csont 
laborjába csöppenünk, bátran húzz ki minden 
fiókot, nézz be mindenhová, ne félj, nem te-
hetsz kárt semmiben. Végül egy feltárt hon-
foglalás kori temető rekonstrukciójához érke-
zünk. A tárlatot a rengeteg tárgyi lelet teszi 
izgalmassá. 
2. Egy miskolci nemes az országos poli-
tikában – Szemere Bertalan pályaképe és 
pályatársai.
E tárlat két nagyobb teremből áll. Az egyik te-
remben hatalmas portrékat láthattok, és igen, 
valóban olyan, mintha mind téged nézne. A 
másik teremben pedig néhány korhűen be-
rendezett szobabelsőt és számtalan haszná-
lati tárgyat tekinthettek meg. 

3. Szász Endre-gyűjtemény – A művész vi-
lága 1969–1990.
Szász Endre ötödik felesége, Lula 2009-ben 
ajánlotta fel férje nagy értékű hagyatékát a 
miskolci Herman Ottó Múzeumnak. A mintegy 
300 darabos gyűjtemény a művész alkotásai 
mellett a házaspár egykori Beverly Hills-i ott-
honában összegyűjtött műtárgyakat is bemu-
tatja, a távol-keleti szobroktól a különleges af-
rikai szobor- és maszkgyűjteményig. Emellett 
egy szobarészlet segítésével betekinthetünk a 
művész Los Angeles-i otthonába, ahol láthat-
juk többek között Marilyn Monroe egyik estélyi 
ruháját is. Műveiben szürrealisztikus elemeket 
alkalmaz – mire is gondolok itt pontosan? Néz-
zétek meg egyik képét a díszaulánk falán!
Az időszaki kiállításokat keresd a honlapon!
A legjobbat persze a végére hagytam, diák-
igazolvánnyal a belépő mindössze 300 Ft. Ve-
teránok figyelem, csak 26 év alatt! A múzeum 
hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig várja 
a látogatókat.

Báthori Kinga

múzeum kÖrút –
a hErman ottó múzEum kiállítási épülEtE

Túl hideg van és nincs kedved a szabadtéri programokhoz? Unod már a mozit? Valami újat 
szeretnél? Várnak a múzeumok! Ha most épp arra gondolsz, hogy már a kisiskolás múzeumláto-
gatásokat is untad, hidd el, tévedsz! Ez már teljesen más.
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szerelem, vérFertőzés, gyilkosság és műFaji kavalkád

parasztopEra

E darab esetében bebizonyosodik az arisztotelészi mondás, hogy „az egész több mint a 
részek összessége”. Eltérő, ellentmondónak, egymást kizárónak tűnő műfajok kerülnek egymás 
mellé, olvadnak tökéletes összhanggá Pintér Béla író és Darvas Benedek zeneszerző Paraszt-
operájában.
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Pintér Béla a nagymamájától hallotta azt a 
szabadszállási történetet, melyet a darab 
körüljár. A huszadik századi magyar faluban 
esküvőre készülődik a megesett menyasz-
szony, a vőlegény és családjaik, a boldog 
idillt azonban a jelen eseményei zilálják szét, 
s előkerülnek a múlt árnyai, melyek lehetet-
lenné teszik a boldog befejezést, kimozdítják 
helyükről a szereplőket, és pár óra alatt átren-
dezik életüket. A darab egyetlen napot dolgoz 
fel, ám visszaemlékezések, történetmesélé-
sek repítik vissza a nézőket és a szereplőket 
évtizedekkel korábbi eseményekhez.
Már az első perctől egyértelmű, hogy nem 
megszokott operával találkozhat itt a néző. 
A szereplők csupán dalban kommunikálnak, 
ám rímeik nem mellőzik a trágár kifejezéseket 
sem, a valósághoz közelítő beszédmódot mu-
tatva be. A zenei elemek rendkívül széles ská-
lán mozognak, a magyar népdalkincs házas-
ságot köt a darab folyamán a barokk zenével, 
a rockkal, az operával és a musical műfajával, 
ám keretbe mégis egy magyar népdal foglalja 
az egész történetet.

A már említett műfaji sokszínűségben feltűn-
nek a western, a ballada, a tragédia, az ope-
ra, a detektívtörténet képei. A történet minden 
műfajból épp annyit használ, hogy egyszerre 
legyen stílusparódiaként nevettetően gro-
teszk, ám egyszerre rendkívül komoly is. A 
szerelemről, vérfertőzésről és gyilkosságról 
mesélő történet folyamán a nézők kacagnak, 
elborzadnak, reménykednek, megdöbbennek 
és elkeserednek, épp olyan váltakozóan vil-
lantva fel a különböző érzelmeket, ahogyan a 
műfajok keverednek a színpadon.
A Miskolci Nemzeti Színházban a kilencven 
perces darabot Rusznyák Gábor rendezésé-
ben láthatjuk. A színészek briliánsan játsza-
nak, elhitetve a székekben ülő közönséggel, 
ha csak a darab idejére is, hogy ez a világ 
tényleg létezik. Az esküvőre készülő párt 
Dénes Viktor és Czakó Julianna játssza ki-
tűnően. Az egymástól igen különböző, ám a 
„gyerekek” érdekében együttműködő öröm-
szülőket Györgyi Anna, Varga Zoltán, Märcz 
Fruzsina és Salat Lehel alakítja a darabban. 
Továbbá feltűnik egy féltékeny mostohatest-
vér Szabó Irén személyében, egy részeges, 
mindenkinél többet tudó állomásfőnök, akit 
Zayzon Zsolt játszik, és egy rejtélyes idegen 
Harsányi Attila alakításában.
.

Schäffer Anett
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Mért is jó egy tudományos sorozat? Nem le-
szel függő! A részek elkülönülnek, így nem 
érzed, hogy mindenképp meg kell nézned a 
következő epizódot akkor is, ha már olyan 
késő van, hogy lassan fel kéne kelni. A ré-
szek rövidek, ezért bármikor megnézhetsz 
egyet kikapcsolódás gyanánt. A legfonto-
sabb pedig, hogy nevetve ragadnak rád a 
hasznos és érdekes információk. 
Hozzávalók: Egy karizmatikus, okos, ám 
egyben vicces és közérthető műsorvezető 
vagy narrátor. Érdekes témák. Lehetőség 
szerint vállalkozó kedvű közönség. Végül 
egy erőteljes séma, mely a nézőt is bevonja 
a játékba.

1. Élet-halál döntések
A sorozat minden részében kilenc élettel in-
dulunk, majd különböző élet-halál helyzetek-
be kerülve döntenünk kell, mi mit tennénk? 
Miután megtudtuk a helyes választ, négy 
szakértő tudományos magyarázattal is szol-
gál. A száraz tényeket vicces videórészletek 
és szórakoztató narráció színesíti. Te vajon 
vesztes vagy? Vagy igazi túlélő? Próbáld ki, 
hány életed marad!

2. Eszement tudomány
A brit Tim Shaw kiviszi a tudományt az ut-
cára, hogy rájöjjön, hogyan is működnek a 
dolgok. A választás ebben a sorozatban is 
a miénk. Minden kísérlet előtt 3 válaszlehe-
tősége van az utca emberének, és nekünk 
nézőknek is, majd láthatjuk a lélegzetelállító 
kísérleteket, és Tim tudományos magyará-
zattal szolgál.

3. Eszement játékok 
E sorozattal az illúziók világába csöppenünk, 
itt tényleg semmi sem az, aminek látszik. 
Meghökkentő, bizarr és ijesztő fejtörőkkel, 
optikai illúziókkal, tudományos tényekkel 
világítanak rá agyunk sebezhetőségére. Az 
epizódok házigazdája Jason Silva „csoda-
függő” filmkészítő.

4. Állítólag
Ezt a sorozatot talán már senkinek sem kell 
bemutatnom. 13 évad, 243 egyenként 50 
perces epizódja bizonyítja népszerűségét. A 
sorozat két műsorvezetője, Adam Savage és 
Jamie Hyneman különböző legendákat vizs-
gál a tudomány eszközeivel, majd a kapott 
eredmény alapján megerősítik, elvetik vagy 
lehetségesnek nyilvánítják az adott hiedel-
met.

Mind a négy sorozat interaktív, könnyed és 
szórakoztató, nézz bele bátran, nem fogsz 
csalódni, de ne feledd, csak nézd, és ne pró-
báld ki otthon! A sorozatot keresd a Disco-
very Channel, Discovery Science és Natio-
nal Geographic műsorán!

Báthori Kinga

háromnapos Főtt rizs vagy sült csirke? 
idén is hódítanak a tudományos sorozatok

Mit tennél egy zuhanó liftben? Milyen ruhában élhetsz túl egy villámütést? Meddig bírja egy 
ember víz nélkül? Mik azok a nem newtoni folyadékok? Ez csak néhány kérdés, amire megtud-
hatjátok a választ, ha belenéztek a következő sorozatokba.

fo
tó

: i
nt

er
ne

t



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

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

32 Hagyományaink

ruzsinszky lászló: tEmpus

Egy újabb romantikus regény. Egy regény, 
amely két fiatal szerelméről szól. Azonban 
ebben a történetben van még egy főszerep-
lő: a Selmecbányai Akadémia. Ruzsinszky 
a Selmecről Sopronba költözés viharos idő-
szakába helyezi Demény Róbert alias Kor-
sót. Az átköltözés időszaka nyújtotta hangu-
lat áthatja a regényt, valamint Robi és Nati 
szerelmi történetét is. 2009-ben jelent meg a 
mű a Selmeci Társaság kiadásában, de elő-
ször 1932-ben látott napvilágot. 
Deményi Robi a legutolsó selmeci diák, 
akinek el kell hagynia mindent, amibe sze-
relmes volt Selmecbányán. Amit kapott a 
selmeci hagyományoktól, most mind elvesz-
tette, legyen szó a barátokról, a szeretett 
városról vagy a szerelemről. El kell mennie 
egy új városba, új emberek közé, itt hagyva 
mindazt, ami fontos volt neki. Mintha veszí-
tett volna. Elölről kell mindent kezdenie… 
Sopronba érkezve összebarátkozik egy ba-
lekkal, aki végigkíséri főhősünket az egész 
regényen. A balek és Robi közti párbeszé-
dek alapján ismerhetjük meg az igazi selme-
ci diákéletet, s kaphatunk egy kicsi szeletet 
az ő életükből. Ezt a bajtársiasságon, barát-
ságon, összetartozáson alapuló csodálatos 
életet Ruzsinszky kiegészíti létezésünk egy 
másik fontos momentumával, a szerelem-
mel. Aki valamelyest is belelát a hagyomány-
őrzésbe, az érti, mit jelent az a szó, hogy 
TEMPUS. A szó szerinti jelentése idő, vagy 
foglalt. Ha egy egyenruhán piros szív alakú 
foltot látunk, amiben arany hímzéssel dísze-
leg a tempus felirat, az azt jelenti, hogy az 
illető szíve foglalt. A lányok készítik el saját 
kezűleg ezt a foltot szívük választottjának, 
amelynek felvarrása az eljegyzéssel egyen-
értékű. Ez a hagyomány a mai napig él a sel-
meci hagyományokat őrzők körében. Abban 

az esetben, ha mégis véget ér a kapcsolat, 
a foltot ki kell tépni az egyenből. Most mond-
hatnátok, hogy akkor kiszakad az anyag. 
Igen kiszakad. Ott fog maradni a helye az 
egyenruhán, mint ahogyan a szívünkben is 
ott marad a helye.
A regényben Robinak is kiszakad a sze-
relmétől kapott foltja, persze ő nem kité-
pi, hanem beleakad egy szögbe, ez mégis 
megkérdőjelez benne mindent. Azt, hogy a 
regény happy enddel végződik-e vagy sem, 
majd megtudjátok, ha elolvassátok ezt a – 
számomra egyik legkedvesebb – selmeci 
regényt.

Muntyán Bernadett

„Ekkor a piros szíves tempus folt valahogy beleakadt egy szögbe. Kiszakadt. […] Nézte 
azon a szép piros szíven a szakadást. Olykor lesimította a rojtos, kihasadt sebet. Szerette 
volna bevarrni, hogy ne ásítson feléje, ne vádolja. Aztán arra gondolt, hogy most már 
mindegy…”

fo
tó

: i
nt

er
ne

t



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

33sport

- - - - - - - - - -

Több mint 100 csapat, 1500 résztvevő, 12 
szakasz, 75 kilométer. Röviden és tömören, 
amit a versenyről tudni kell. A Szarvasűzők 
Váltófutóversenyt először 1991-ben rendez-
ték meg, idén újra a Miskolci Egyetem Hall-
gatói Önkormányzata és a Miskolci Egyetem 
Sportlétesítmények és Sportiroda közös ösz-
szefogásából jön létre a rendezvény, amely-
nek alapötletét a hollandiai „Batavieren race” 
elnevezésű verseny adta, és napjainkra már 
igaz lett az a kijelentés, hogy hazánk egyik, 
ha nem a legnagyobb diáksportrendezvé-
nyét rendezheti egyetemünk immáron 25 
éve. Minden csapat 12 főből áll, négy lányból 
és nyolc fiúból, a korábban említett 12 sza-
kaszból öt a Bükki Nemzeti Parkon vezet ke-
resztül. 2015-ben a verseny Eger városából, 
a Dobó térről indul, és a Bükk-hegységen 
keresztül tart. A befutó minden évben, így 
idén is a Miskolci Egyetem Sportcsarnokánál 
lesz, ahol fergeteges szurkolás és ováció kö-
zepette érkeznek a hajrázó versenyzők. Jól 
példázza a verseny népszerűségét és sike-
rességét, hogy Miskolc meghatározó válla-
latai (pl.: a rendezvény névadó szponzora, 
a Bosch), az egyetemi vezetőség, helyi és 
országos médiumok, élsportolók és közéleti 
személyiségek is képviseltetik magukat egy-
egy csapattal a Szarvasűzőkön. Természe-
tesen az egész napos fárasztó testmozgást 
ki is kell pihenni, a sikereket meg kell ün-
nepelni, ezért a szervezőség a rendezvény 
zárásaként egyetemünk szórakozóhelyein 
egy legendásan fergeteges bulit tart, ahol 

rengeteg új barátság, ismeretség köttetik. 
Nem meglepő a szervezők számára, hogy 
komoly „médiafelhajtás” kíséri a versenyt, 
Magyarország meghatározó tévécsatornái 
(pl.: TV2, MTV, Sport1, RTL Klub, Nemzeti 
Sport) rendszeresen riportok sokaságát ké-
szítik és számolnak be a rendezvényről a 
különböző adásokban. 
2015-ben 3 kategóriában mérhetik össze 
erejüket a csapatok; az útvonal össztá-
volsága idén is 75 km lesz. A 12 szakasz: 
Eger–Felnémet–Szarvaskő–Bélapátfalva–
Szilvásvárad–Kalapati-pihenő–Olaszkapu–
Nagymező–Jávorkút–Királyasztal–Miskolc 
Városi Sportcsarnok–Miskolci Egyetem. 
Minden egyéb információt megtalálhattok a 
rendezvény hivatalos oldalán, a www.szar-
vasuzok.hu weboldalon, de rákereshettek az 
eseményre a Facebookon is. Ne feledjétek, 
hogy a nevezési határidő március 22.

Nagy Tomi

szarvas? akkor űzzük!

Jubilál a Miskolci Egyetem és Magyarország egyik legnagyobb sportrendezvénye, hiszen 
idén 25. alkalommal rendezik meg a Bosch Szarvasűzők Váltófutóversenyt, amely a Ma-
gyar Egyetemi–Főiskolai Országos Váltófutó Bajnokság egyik versenyét is képezi.
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Kosárlabda, Férfi Megyei Bajnokság

2015.01.08. MEAFC MJ MEAFC MF 80-39

2015.01.27. Tújv. Phoenix MEAFC MF 73-71

2015.01.31. Sláger Kbarcika MEAFC MF 44-70

2015.02.20. MEAFC MF MEAFC MJ 75-60

Kosárlabda, Férfi NB II. Keleti csoport

2015.01.02. Mezőberényi
KK MEAFC 50-119

2015.01.17. MEAFC DEAC 95-86

2015.01.24. Hajdúhadház MEAFC 81-93

2015.01.25. MEAFC Békéscsaba 110-62

2015.01.30. Cegléd MEAFC 74-82

2015.02.13. MEAFC Szerencs VSE 105-56

2015.02.21. Szolnoki Olaj 
KK MEAFC 82-68

2015.01.09. Mezőberényi 
KK MEAFC II 73-84

2015.01.10. Békéscsabai 
KK MEAFC II 83-77

2015.01.16. Cegléd MEAFC II 89-66

2015.01.25. MEAFC II Békéscsaba 71-101

2015.01.30. MEAFC II Gyulai Color 121-52

2015.02.06. MEAFC II DEAC 67-81

2015.02.08. Szolnoki Olaj 
KK MEAFC II 85-46

2015.02.22. MEAFC II DKA-DEAC 61-92

Kosárlabda,
Nemzeti Egyetemi Bajnokság, Férfi

2015.01.07. MEAFC DMSE 113-79

2015.02.02. USC Szeged MEAFC 70-77

2015.02.10. NYFSE MEAFC 82-76

2015.02.18. MEAFC ELTE-BEAC 104-66

Kosárlabda,
Nemzeti Egyetemi Bajnokság, Női

2015.02.02. USC Szeged MEAFC 90-44

2015.02.06. NKE KTK MEAFC 20-0

2015.02.20. NYFSE MEAFC 106-40

2015.02.18. MEAFC ELTE-BEAC 26-92

Röplabda, Egyetemi Bajnokság, Női:
2015.02.16.
Eszterházy Károly Főiskola Eger –
Miskolci Egyetem
0:3 (15, 22, 13)

2015.02.18.
Miskolci Egyetem –
Eszterházy Károly Főiskola Eger
3:0 (22, 22, 20)

Kézilabda, Egyetemi Bajnokság, Férfi:
2015.02.18.
Debreceni Egyetem –
Miskolci Egyetem
30:24



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

35játék

ÁLLÁSAJÁNLATOK, SZAKMAI  GYAKORLATI  HELYEK,
ORSZÁGOS TANÍTÓI , TANÁRI  ADATBÁZIS /  CÉGBEMUTATÓK
SZEMÉLYRE SZABOTT CV, GRAFOLÓGIAI  TANÁCSADÁS ÉS
KÉZÍRÁSELEMZÉS /  EGYÉB KARRIERREL KAPCSOLATOS
TANÁCSADÁSOK, MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ PRÓBAINTERJÚK, 
HASZNOS KIADVÁNYOK.

Nyitva tartás:
10-16 óra
Helyszín:
Miskolci Egyetem díszaulája  és előcsarnoka




