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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

Rektor úr, hogyan értékelné az elmúlt tan-
évet?
Jómagam úgy látom, hogy a Miskolci Egye-
tem összességében nagyon jó évet zárt, így 
megnyugodva kezdhetjük az újabb tanévet. 
Megnyugodva, mert a 2014–2015-ös tanév 
a Miskolci Egyetem történetében a stabilitás 
évei között fog szerepelni: zökkenőmente-
sen folyhatott az oktatás, a képzés, a kuta-
tás, a mintegy 1500 diploma kiadása, végül 
pedig a több mint 2000 elsőéves hallgató 
fogadása. A legnagyobb sikert tehát abban 
látom, hogy mindez békében, nyugalomban 
zajlott.
Az eredmények tételes felsorolását azzal nyi-
tom, hogy a Miskolci Egyetem átesett egy – 
minden öt évben kötelező – intézményi akk-
reditációs eljáráson, ami sikeres eredményt 
hozott az intézmény számára. A hosszas, 
egy éves felkészülés tehát nem maradt ered-
ménytelen: a Magyar Akkreditációs Bizott-
ság 2019 végéig akkreditálta az intézményt, 
ami azt jelenti, hogy a Miskolci Egyetemnek 
papírja van arról, hogy egyetemi szinten 
folytathatja képzéseit. Ehhez szorosan kap-
csolódik egy másik komoly siker, amelyet a 
nemzetköziesítés terén ért el az intézmény. 
A Miskolci Egyetem ugyanis egy nemzetközi 
akkreditációt is sikerrel vett, ami igen fontos 
a nemzetközi láthatóság szempontjából. Ez 
már nem volt kötelező, az egyetem maga 
kérte, mert úgy éreztük, fejlettségünkben 
mára elértük a megfelelő szintet. Természe-
tesen ez is hatalmas munkával járt a Karok 
részéről, a tudományos és nemzetközi rek-
torhelyettes vezetésével. Itt jegyezem meg, 
hogy az egyetemnek jelenleg mintegy 200 
költségtérítéses külföldi hallgatója van, az 

általuk fizetett összeg pedig túllépte az 500 
millió forintot. Néhány évvel ezelőtt ez a té-
tel még elhanyagolható nagyságrendű volt. 
Ahhoz persze, hogy a növekedés folytatód-
jon, nagyon sokat kell még dolgozni, de jól 
látható, hogy a sok munka igenis meghozza 
gyümölcsét.
A siker harmadik fontos összetevője, hogy a 
Miskolci Egyetem új arculatot kapott. Eljött 
ugyanis az ideje annak, hogy az egyetem 
más képét mutassa a társadalom felé, mint 
eddig. Úgy gondolom, az új arculat sokkal 
jobban szól az általunk megcélzott fiatalok-
hoz, mint a korábbi, statikusnak tekinthető 
megjelenés. Itt nem csak a megújult egyete-
mi honlapra, hanem az új egyetemi újságra, 
az egyetem új logójára, az egyetem új céges 
papírjaira is gondolok.

Mindemellett immár egy felújított főépület-
ben beszélgethetünk.
Igen, és személyemet illetően, mint rektor, 
a legfontosabbnak eredménynek a TIOP-1. 
3. 1 projekt befejezését tartom, amely a Mis-
kolci Egyetem életének egyik legnagyobb, 

„A sok munkA igenis meghozzA gyümölcsét”
interjú prof. Dr. tormA AnDrás rektorrAl 

Fotó: Kiss Viktor

Évnyitó nagyinterjúnk keretében prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora az előző 

tanév eredményeiről és új tanév feladatairól, kihívásairól egyaránt tájékoztatta lapunkat.
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4 fókuszban

Fotó: Kiss Viktor

több mint 7 milliárdos projektje volt. A projekt 
2008-ban indult, és most, 2015-fejeződött 
be. Ehhez a projekthez tartozott a főépület 
felújítása is. Személyes sikernek is tekintem, 
hogy a Miskolci Egyetem főépülete immár 
olyan színvonalon áll a dolgozók és a hallga-
tók rendelkezésére, hogy a következő 20-30 
évben nem is kell majd hozzányúlni. 
Az Atlétikai Centrum felépülése és átadása 
szintén komoly siker. Egy olyan létesítmény-
ről van szó, amely példája lehet Miskolc Vá-
ros Önkormányzata és a Miskolci Egyetem 
kapcsolatának, merthogy a források javát a 
város önkormányzata biztosította, a centrum 
pedig a campuson épült fel. A Tábori László 
Atlétikai Centrum valóban európai színvona-
lon tudja biztosítani a hallgatók, az oktatók 
és a városlakók sportolási lehetőségeit, nem 
beszélve a Város élsportolóiról.

Mivel fog járni az egyetem életében a felső-
oktatási törvény újabb módosítása?
A legfontosabb, hogy – a tavalyi módosítás 
eredményeként bevezetett kancellári rend-
szert után – ismét egy új jogintézményt kell 
bevezetni a Miskolci Egyetemen. Az ún. 

konzisztóriumot, amely egy ötfős testület, 
tagja pedig a rektor, a kancellár és három, 
a fenntartó által kinevezett személy. A tör-
vény bizonyos kérdésekben, így például a 
költségvetés megállapításában, előzetes 
egyetértési jogot biztosít a testület számára. 
Ugyanitt megjegyzem, hogy a 2014/15-ös 
tanév egyik fontos pozitívumát látom ab-
ban, hogy a Miskolci Egyetemen a kancellári 
rendszer bevezetése zökkenőmentes volt és 
ma is az. 

A magyar felsőoktatás megoldandó problé-
máiról révén szó, a hallgatói lemorzsolódás-
ról is egyre többet hallani. Mint rektor mit 
gondol erről? 
Az egyetemi hallgatókat egy dolog megsze-
rezni, azonban legalább ennyi energiát kell, 
kellene fordítani a hallgatók megtartására is. 
Tudomásul kell venni, hogy a középiskolák 
többsége nem nyújt olyan szintű, például 
matematikai tudást, amely elegendő lehet 
az egyetemi tanulmányok eredményes foly-
tatásához. Az egyetem felzárkóztatással, 
felkészítő tanfolyamokkal, mentorok kijelö-
lésével és sok más módon is segítheti az 
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5Fókuszban
eddig elszenvedett hátrányok behozását. 
Tehát nem valamifajta elvtelenségről van 
szó, amely szerint mindenkit minden vizsgán 
át kell engedni – hiszen ezzel az egyetemen 
szerzett diploma értékét semmisítenénk meg 
–, hanem a hallgatók kifejezett segítéséről.

Az elmúlt tanévben a bérrendezés lehetősé-
géről is lehetett hallani. Mi erről az Ön véle-
ménye?
Most egy olyan problémáról beszélünk, 
amelynek megoldása messze meghalad-
ja az egyetem lehetőségeit, a felsőoktatá-
si béreket ugyanis a költségvetési törvény 
által megállapított egyetemi tanári bérhez 
igazodva állapítja meg a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény. Mint ismert, a 
professzorokat Magyarországon a köztársa-
sági elnök nevezi ki, ahogy a minisztereket, 
az államtitkárokat és a tábornokokat is – ők 
azonban jóval magasabb fizetést kapnak, 
mint az egyetemi tanárok. Holott hatalmas 
munka és igen komoly, a feljebblépések 
során objektíven is megmért teljesítmény 
szükséges ahhoz, hogy valaki professzorrá 
váljék. Nagyobb probléma, hogy a docen-
sek, az adjunktusok és a tanársegédek bérét 
mindig az egyetemi tanári bér egy megha-
tározott százaléka jelenti. Ma már nehéz a 
fiatal tehetségeket megtartani úgy, hogy a 
piacon az egyetemi fizetésük többszörösét 
kaphatják meg. Úgy látom tehát, eljött egy 
átfogó bérrendezés ideje a felsőoktatásban. 
Az életpályamodell lényege a felsőoktatás 
esetében adott,  hiszen a tanársegéd, ad-
junktus, docens, egyetemi tanár beosztások 
így épülnek egymásra, de emellé forrásokat 
kellene rendelni.

Rektor úr lát erre most szándékot?
A döntéshozók is látják a problémát, ám a fő 
kérdés itt az, hogy mit bír el a magyar állam, 
mit engednek meg az ország bevételei, és 
hogy lehetséges-e egyszerre a rendőrök, a 
katonák, a köztisztviselők, az egészségügy-
ben és a felsőoktatásban dolgozók bérren-
dezése. Az egyetemi projektek ugyanakkor 
némi lehetőséget teremtenek az egyetemi 
bérek pótlására is.

A projektek terén jelenleg hogy áll az egye-
tem? Az elmúlt időben számos nagy projekt-
ről hallhattunk és számolhattunk be az intéz-
mény esetében.
Komoly siker, hogy mögöttünk álló hét-
esztendős fejlesztési ciklusban a Miskolci 
Egyetem az ötödik legtöbb pályázati forrást 
elnyerő felsőoktatási intézmény volt Magyar-
országon. A jövőben persze figyelembe kell 
venni az intézmény abszorpciós képességét 
is, amely meghatározza, hogy mekkora tá-
mogatási összeget képes az Egyetem törvé-
nyesen és tisztességesen felhasználni. Úgy 
gondolom, ha 2020-ig 10 milliárd forint körüli 
összeget el tudunk nyerni, majd ezt törvé-
nyesen és tisztességesen fel tudjuk hasz-
nálni, az már elegendő lehet ahhoz, hogy 

Fotó: Kiss Viktor
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6 fókuszban

megalapozzuk Miskolcon a 21. század egye-
temét. Ebben az évben egyébként a Miskolci 
Egyetem már több mint 3 milliárd forint for-
rást szerzett, és hat, ún. Horizont 2020-as 
pályázatot nyert el Brüsszeltől, a pályázati 
kedv tehát idén sem csappant meg.
Az elmúlt tanév komoly eredménye az a 
gyűjtőmunka is, amelyet az egyetem a stra-
tégiai rektorhelyettes vezetésével végzett, 
és amely a 2014 és 2020 közötti európai 
uniós fejlesztési ciklusra történő felkészülést 
jelentette. A Miskolci Egyetemen ugyanis 
több mint 140 projektötlet született, mintegy 
50 milliárd forint értékben. Egy olyan alap-
anyaggal gazdagodott tehát az egyetem, 
amely a jövőben – a pályázati kiírásoknak 
megfelelően – biztosíthatja majd az intéz-
mény fejlesztéséhez szükséges forrásokat.

Az új népfőiskolák megjelenése a magyar 
felsőoktatásban hogyan érintheti a Miskolci 
Egyetemet? 
Mára ugye világos, hogy a fenntartó nem 
szüntet meg egyetemeket és főiskolákat Ma-
gyarországon, sőt még nőhet is az intézmé-
nyek száma, az önkormányzatok ugyanis ún. 

közösségi képzési központokat, 
népfőiskolákat alapíthatnak ott, 
ahol jelenleg nincs felsőoktatás. 
A központok valamely magyar 
felsőoktatási intézménnyel ál-
lapodhatnak meg, hogy ott is 
folyjék képzés, vagyis az adott 
egyetem vagy főiskola egyes 
képzéseit székhelyén kívül, ki-
helyezett képzésként is folytas-
sa. A Miskolci Egyetem szem-
pontjából fontos, hogy Ózd és 
Sátoraljaújhely városában is 
formálódik ilyen elképzelés, sőt 
az utóbbi település polgármes-
terével már szándéknyilatko-
zatban rögzítettük, hogy együtt-
működünk a képzési központ 
kiépítésében. Ózd esetében az 
egyetem úgyszintén nyitott a 
kooperációra. Egyelőre persze 
még túl sok a kérdőjel, hiszen 
még nem született meg a vonat-
kozó kormányrendelet, amely 

szabályozni fogja, hogy milyen feltételek 
mellett lehet képzési központokat létesíteni.

Az új tanévben középpontba kerülnek a sel-
meci diákhagyományok is. Beszélne erről?
Még az előző tanévben történt, hogy az 
emberi erőforrások minisztere a Szellemi 
Kulturális Örökség részévé nyilvánította a 
selmeci diákhagyományokat, ami hatalmas 
megtiszteltetés mind a Miskolci Egyetem, 
mind pedig a Nyugat-magyarországi Egye-
tem számára. Eztán született a döntés, hogy 
az új tanévet nyilvánítsuk a selmeci hagyo-
mányok évének. A rangos eseménysorozat-
hoz szükséges, 8 milliós forrást a Nemzeti 
Kulturális Alap biztosítja, a tanév során pe-
dig Miskolcon, Sopronban és Selmecbányán 
ünnepeljük majd a hagyományokat. Az első, 
selmecbányai rendezvény már le is zajlott. 
A hagyományokat persze a távolabbi jövő-
ben sem hanyagolhatjuk el, hiszen aki nem 
ápolja a múltját, annak nincs jelene, és még 
kevésbé van jövője.

 Rada János

Fotó: Kiss Viktor
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7Fókuszban

Számtalan tudományterület alkalmazza a 
szuperszámítógépes-rendszereket, például 
az atomi szintű szimulációk, a kőolaj- és a 
földgázlelőhely-kutatás, az orvosi képalkotás 
és a gyógyszerkutatás is alkalmazza ezeket 
az ismereteket. 
Ebben az évben öt kontinens 150 egyetemé-
ről neveztek informatikushallgatók csapatai 
versenyre. A döntőben a Miskolci Egyetem 
csapata „First Prize” kategória díjat kapott, 
amelynek rangját mutatja, hogy azonos díja-
zásban részesült az amerikai MIT informati-
kus csapata is. Az ASC 2015 évi versenyének 
abszolút első helyezettje a Tsinghua Univer-
sity csapata lett.
A miskolci csapat már a tavalyi versenyen is 
részt vett, ahol szintén a döntőig menetel-
tek, amelyet a kínai Guangzhou városában 
rendeztek meg. Érdekesség, hogy ebben a 
városban található a világ egyik leggyorsabb 
szuperszámítógépe, amely a „Tianhe-2” név-
re hallgat (a tianhe kifejezés szó szerinti for-
dítása égi folyó, amely pedig a Tejutat jelenti). 
A miskolci hallgatók kiemelték, hogy az idei 
verseny mezőnyét sokkal erősebbnek talál-
ták, valamint a feladatok is messzemenően 
nehezebbek voltak. A kínai Taiyuan Műszaki 
Egyetemen megrendezett döntőben az idei 
feladat egy mini szuperszámítógép felépí-

tése, egy olyan környezet kialakítása volt 
– hardver és szoftver oldalról egyaránt –, 
amelyben tudományos számításokat végző 
alkalmazásokat minél hatékonyabban lehet 
futtatni úgy, hogy a rendszer fogyasztása egy 
megadott érték (3 kW) alatt maradjon – hang-
súlyozta Dr. Vincze Dávid. A meghirdetett 
kategóriákban rendre kínai csapatok nyertek, 
de a zsűri tagok külön kiemelték, hogy a mis-
kolci csapat megoldási algoritmusa volt a leg-
érdekesebb. A hallgatók kiemelték, hogy nem 
sokkal maradtak le a kínai csapatoktól, akik-
nek nagy előnye volt, hogy hasonló rendsze-
reken gyakorolhattak a versenyre. A miskolci 
hallgatók többnyire csupán könyvekből tudtak 
felkészülni, és a verseny közben, élesben de-
rült ki, hogy elég alaposak-e az ismereteik. A 
díjnyertes csapat tagjai: Flaskó László, Klus-
óczki Dávid, Maradics Zoltán, Palkó Dániel 
és Pető Albert, a szakmai vezető pedig Dr. 
Vincze Dávid volt, a Miskolci Egyetem Infor-
matikai Intézetének tanára. 

Boldizsár Csongor

informAtikushAllgAtóink A legjobbAk között

A miskolci hallgatók az Asia Student Supercomputer Challenge versenyen az előkelő „First 

Prize” díjat szerezték meg. A világversenyt az Ázsiai Szuperszámítógép Társaság (ASC) és az 

INSPUR csoport rendezte.

Fotó: internet
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A Magyar Közgazdasági Társaság tulajdon-
képpen hazajár Miskolcra, hiszen legelső 
megyei szervezete 1962-ben, itt, Borsod-A-
baúj-Zemplén megyében alakult meg. Azóta 
persze majd minden megyében jelen van a 
társaság. Bár a közgazdászképzés régebb-
re nyúlik vissza, éppen 25 éve alakult önálló 
karrá a Miskolci Egyetem közgazdászképzé-
se. A negyed százados jubileumról igazán 
erős programmal emlékezett meg a társa-
ság. 

Megnyitó beszédében Dr. Kovács Árpád, a 
Magyar Közgazdasági Társaság Költségve-
tési Tanácsának elnöke Kosztolányi Dezsőt 
idézte: „Önmagában egy szövetdarab és egy 
bot nem zászló. Attól válik zászlóvá, hogyha 
azt tartalommal töltjük meg, és jelentést tu-
dunk hozzá kapcsolni.” Ez a jelentés pedig – 
mondta – a Közgazdasági Társaságnak és a 
közgazdász szakmának az emberi identitá-
sa, és az a szándéka, hogy az ország értékei 
gyarapodjanak, és Magyarországon egy él-
hetőbb társadalom maradjon fenn hosszabb 
távon is. A társaság mindig nagy örömmel 
ad terepet az ország szakmai ügyeiről szó-
ló vitáknak, és az előre vivő párbeszédnek, 
így az idézetben szereplő zászló adja a 122 
éves Magyar Közgazdasági Társaság leg-
főbb értékét, talán Magyarország legrégebbi 
szakmai társaságának az együttesét – tette 
hozzá.
Az idei vándorgyűlés sok tekintetben rekor-
dot döntött. Soha nem volt még ennyi szek-
ció a konferencián, 13 tematikus szekcióban 

10 év után ismét miskolcon

a Közgazdász Vándorgyűlés

Újra Miskolcon, a Miskolci Egyetemen rendezték meg a közgazdász szakma legnagyobb és 

legrangosabb éves találkozóját szeptember 3–5. között, mely hagyományosan immár 53. 

éve, hogy az elmúlt év gazdasági történéseinek és az országban jelen levő kihívásoknak a 

megvitatására kínál lehetőséget.

8

Fotó: Kiss Viktor
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9Fókuszban

foglalkoztak olyan közgazdasági témákkal, 
mint a bankrendszer helyzete, a gazdaság-
politika, az uniós források felhasználása, 
a start-up-ok, a klaszter-kihívások, de az 
észak-magyarországi régió helyzetére te-
kintettel volt foglalkoztatási, és idén először 
turisztikai szekció is.
Az előadók tekintetében is rekordszámú, 144 
főt sorakoztatott fel a vándorgyűlés, a pénz-
ügyi és az üzleti élet kulcsszereplőit, gazda-
ságkutatókat, akadémikusokat és egyetemi 
tanárokat egyaránt.
A nyitó plenáris ülésen Kiss János, Miskolc al-
polgármestere a város egyedülálló látnivalóit 
ajánlotta a vendégek figyelmébe. Elmondta, 
hogy a páratlan lehetőségekre, amelyeket a 
város rejt, érdemes turisztikai ipart építeni, 
és a kormány biztosította forrásokat tudato-
san, koncentráltan igyekeznek felhasználni. 
Kiemelte az adottságokban rejlő egyedi és 
különleges jegyek szerepét abban, hogy a 
város pozitív megítélésre találjon a látogatók 
szemében.
Ez már nem az a Miskolc, amely 1995-ben, 
vagy 2005-ben fogadta a közgazdász szak-
ma képviselőit – fogalmazott Bihall Tamás, 
a BOKIK elnöke, az MKT Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezetének elnöke. Az 
elkövetkező években Miskolc várhatóan az 
ország egyik „lokomotívja” lesz, ahogyan a 
mutatók is erre engednek következtetni. – 
mondta. Nő a beruházási állomány, az ipari 

termelés, és a foglalkoztatás, amelyek révén 
Miskolc egy dinamizált, gazdaságában meg-
erősödött várossá nőtte ki magát, rendkívül 
sok ipari fejlesztést, ipari attrakciót valósított 
meg. – hangsúlyozta. Ezért is külön öröm, 
hogy egy ilyen Miskolc adhatott az idén ott-
hont a vándorgyűlésnek.
Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kan-
cellárja is kiemelte a miskolci foglalkozta-
tásban és az iparban bekövetkezett pozitív 
folyamatokat. A házigazda egyetem erős-
ségeiként említette az itt működő 8 kart, a 
közel 10 ezer hallgatót, a majd’ 10 milliárd 
forintos költségvetést, és a több mint 1000 
főt számláló oktató, kutató és adminisztratív 
alkalmazotti állományt. 
Három terület hangzott el, amelyekben a 
Miskolci Egyetem kimagaslóan teljesít, a 
járműipar-gépipar-mechatronika, a környe-
zetipar-energetika, és az informatika-elekt-
ronika. Mind kutatásban mind oktatásban 
jelentős szerepet vállal az intézmény ezeken 
a területeken. 
Ennek a térségnek az ipar a fő kitörési pont-
ja, értékteremtő alapja, emellett pedig az 
agrárium, és a turizmus, a szolgáltatások 
is jelentős szerepet kell hogy játsszanak. A 
három nap alatt az 53. Vándorgyűlés szek-
cióinak tematikája mentén is ezen kimagasló 
területek bemutatását célozta.

Tóth Orsi

Fotó: Kiss Viktor
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Az új, 2015–2016-os tanévtől startoló, intéz-
ményi szintű, tehát az egyetem valamennyi 
karát érintő mentorprogram legfontosabb 
célja, hogy segítse a Miskolci Egyetemen 
tanulmányokat folytató élsportolók sporto-
lói és tanulmányi feladatainak megfelelő 
összehangolását, mégpedig a Sporttörvény-
ben megfogalmazott ún. kettős életpálya mo-
dellhez is kapcsolódóan. Mindeddig ugyanis 
problémát jelentett, hogy számos, a sportban 
és a tanulásban egyaránt tehetséges fiatal 
– az eltérő feladatok nehéz összeegyeztet- 
hetősége miatt – választani volt kénytelen az 
élsport és a felsőoktatási tanulmányok között.
A mentorprogram keretében valamennyi 
élsportoló hallgató egyéni tanulmányi rend-
ben folytathatja tanulmányait, és szintúgy 
minden sportolót egy választott hallgatótárs 
(tutor), valamint egy oktató (mentor) segít-
het és támogathat, a jegyzetek beszerzésé-
ben éppúgy, mint például a félév eleji tan-
tárgyfelvételben, a tantárgyi követelmények 
megismerésében vagy éppen az esetleges 

problémák megoldásában. A Miskolci Egye-
tem továbbá sportösztöndíjjal, sőt a tandíj 
és a kollégiumi díj esetleges mérséklésével 
is előmozdíthatja a sportolói és a hallgatói 
feladatok egyaránt eredményes abszolvá-
lását. Mivel a tapasztalatok szerint az eltérő 
sportági és kari specifikumok miatt az élspor-
toló hallgatóknak a támogatás más és más 
formájára lehet szükségük, a kedvezmények 
megvizsgálására és meghatározására sze-
mélyenként kerülhet sor. Az élsportolói men-
torprogramot egy újonnan felálló bizottság, 
az Élsportolói Mentorprogram Koordinációs 
Bizottság fogja működtetni.
A Miskolci Egyetemen jelenleg is több profi 
sportoló tanul, mint például Eperjesi Gábor, a 
DVTK labdarúgója, aki az előző tanévben az 
egyetem beiskolázási kampányában is köz-
reműködött. Az új mentorprogram célja egy-
felől az egyetemen jelenleg is tanulmányokat 
folytató élsportoló hallgatók még erőteljesebb 
támogatása, másfelől pedig újabb, a magyar 
felsőoktatás felé nyitott élsportolók megnye-
rése Miskolc város és a Miskolci Egyetem 
számára.
A Miskolci Egyetem eddig is határozottan tá-
mogatta mind a campuson zajló sportéletet, 
mind pedig élsportoló hallgatóit. Mindennek 
eredménye, hogy az Egyetemváros 2016-ban 
Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság-
nak, majd 2017-ben férfi és női Kosárlabda 
Egyetemi Európa-bajnokságnak adhat ott-
hont, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball 
Club (MEAFC) férfi kosárlabdacsapata pedig 
az új, 2015–2016-os szezonban immár az 
NBI/B-ben mérettetheti meg magát.

Rada János

élsportolói mentorprogrAmot inDít

A miskolci egyetem

Új, az élsportolók egyetemi tanulmányait támogató mentorprogramot indít a Miskolci Egye-
tem. A program a jövőben országszerte is vonzóvá teheti Miskolcot az élsportoló fiatalok 
körében.
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A Kutatók Éjszakája programsorozat betekin-
tést kínál a tudomány világába az előadások, 
kísérletek és tudományos bemutatók során, 
szinte minden tudományág kutatóival meg-
ismerkedhetnek az érdeklődők. A programot 
10. alkalommal rendezik meg Magyarorszá-
gon, különlegessége, hogy egész Európá-
ban egy napon, és mindig szeptember utolsó 
péntekjén tartják, ugyanis az Európai Unió e 
napot jelölte ki a tudomány és a tudományos 
életpálya népszerűsítésére. A program ki-
emelt célja, hogy megváltoztassa a kutatókról 
kialakult képet, valamint a tudományos ered-
ményeket szórakoztató, érthető módon tárja 
a nagyközönség elé, még vonzóbbá téve ez-
által a tudományos pályát.
A rendezvény emellett egyfajta nyíltnapként 
is funkcionál. Beszélgethetsz a kutatókkal, 
oktatókkal és diákokkal egyaránt. Ezenfelül 
a speciális programok reálisan mutatják be 
munkájukat is. Megnézheted továbbá, hogy 
milyen lesz az a hely, ahol hosszú éveket töl-
tesz majd, ha felvételt nyersz az általad vá-
lasztott szakra.
A Kutatók Éjszakájának megújult honlapja 
már üzemel, és a 2015-ös programkínálat-
tal vár titeket. Néhány esemény regisztrációt 

igényel, mely mindössze néhány perc. Emel-
lett azért is érdemes regisztrálni, mert néhány 
program hamar betelhet. És hogy hová is me-
hettek idén Miskolcon? Itt a programhelyszí-
nek pontos listája:
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasz-

nú Nonprofit Kft. Logisztikai és Gyártás-
technikai Intézet

• Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 
(Diósgyőri Gimnázium)

• Herman Ottó Gimnázium – Herman Labor
• Lévay József Református Gimnázium és 

Diákotthon
• Miskolci Egyetem (Egyetemváros, Zene-

palota, Pannon Tenger Múzeum)
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Új helyszínek, számos új program, egy éjsza-
ka idén is a tudományért. Gyere el, fedezd 
fel, és ismerkedj meg a kutatókkal. A részle-
tes programot keresd a folyamatosan bővülő 
www.kutatokéjszakaja.hu weboldalon. 

Báthori Kinga

kutAtók éjszAkájA –
2015. szeptember 25.
Érdekelnek a legújabb technológiák, kíváncsi vagy a legfrissebb kutatási eredményekre? 
Szívesen belesnél a kulisszák mögé? Vagy csak szeretnél egy izgalmas estét, és nincs 
kedved kimozdulni az Egyetemvárosból? Itt a helyed!

Fotó: Kiss Viktor
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Hogyan kapcsolódott össze az életed a Mis-
kolci Egyetemmel?
2007-ben végeztem műszaki menedzserként 
a Gépészmérnöki és Informatikai Karon, azóta 
folyamatosan kapcsolatban vagyok a Miskol-
ci Egyetemmel, azóta is itt dolgozom. A 2007 
és 2009 közötti időszakban az Innováció Me-
nedzsment Kooperációs Kutató Központ junior 
kutatója, illetve később kutatója voltam, 2009-
től pedig a Minőségbiztosítási Irodában töltöt-
tem be ügyvivő szakértői pozíciót. 2015 janu-
árjától a Kancellária Hivatalnál lettem ügyvivő 
szakértő, és most augusztustól már a Hallgatói 
Központ igazgatói feladatait látom el.

Mit takar az utóbbi időben lezajlott szervezeti 
racionalizálás, és mit jelent ez a hallgatókra 
nézve?
A kancellári rendszer bevezetésével megtör-
tént a szervezeti egységek felülvizsgálata, 
ennek eredményeként jött létre a Hallgatói 
Központ is az Egyetemi Ügyfélszolgálati Köz-
pont és a Diák Iroda összevonásával. Az intéz-
kedés oka az volt, hogy a hallgatóknak nyúj-
tott szolgáltatások egy szervezeti egységben 
összpontosuljanak. Így mi látjuk el a tanulmá-
nyi ügyekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, a 
tanulmányi ügyintézést, illetve az olyan egyéb 

szolgáltatásokat is, mint például az albérlet-
közvetítés, vagy az egyetemi színházbérlettel, 
nemzetközi diákigazolvánnyal kapcsolatos 
ügyvitel.
Szeretnénk azt, ha a hallgatók éreznék, hogy 
mi értük vagyunk, azért, hogy megkönnyítsük 
a tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó fel-
adataikat. Keressenek minket bátran, de sze-
retnénk ezzel együtt kérni az ügyfélfogadási 
idő szem előtt tartását is.

Lesznek-e a tavalyihoz hasonlóan kitelepülé-
sek?
Igen, a várakozási idő csökkentése érdekében 
idén is lesz a hallgatói jogviszony igazolás, 
illetve a diákigazolványok érvényesítése kap-
csán kitelepülésünk. Ezzel kapcsolatban kér-
jük a hallgatókat, hogy figyeljék a Neptun-üze-
neteket, vagy keressék fel a honlapunkat, ahol 
a híreink között szintén megtalálhatóak lesz-
nek az ezekkel kapcsolatos felhívások.

A tavalyi tanév során készült egy hallgatói 
elégedettség felmérés, ennek eredményei fel-
használásra kerülnek-e?
Igen, a Kezek projekt keretében megvalósult 
minőségfejlesztés céljából elvégzett felmérés 
során elsősorban a várakozási idők, az ügy-
intézőkkel kapcsolatos visszajelzések voltak 
érdekesek a számunkra.
A honlapon, és a most készülő hallgatói zseb-
könyvben is olyan információkat kívánunk köz-
zé tenni, amelyek már a kérdőív tanulságait 
felmérve próbálnak segíteni a hallgatóknak. 
Ha valaki nem tudja, hogy az ügyével hova 
fordulhat, érdemes tájékozódnia ezeken a fe-
lületeken. Tervezzük kiegészíteni a weboldalt 
egy Gyakran ismételt kérdések menüponttal 
is, szintén az informálódás megkönnyítése 
érdekében. Továbbá felkerültek adatlapjaink, 
nyomtatványaink is az oldalra, melyek kitöl-
tése segítségével sorszámot sem kell kérni, 

mi A hAllgAtókért vAgyunk.” –
Interjú a HallgatóI Központ IgazgatónőjéVel

Augusztus 1-jei kinevezése kapcsán Ligetvári Évával, a megújult Hallgatói Központ veze-
tőjével beszélgettünk.

Fotó: Kiss Viktor
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A szemeszter első napján, szeptember hete-
dikén írták alá az elsőéves duális képzésben 
résztvevő kohászhallgatók munkaszerződé-
sieket, ünnepélyes keretek között. Az egy 
évvel ezelőtt megkezdett tárgyalások gyü-
mölcseként idén első alkalommal indult meg 
egyetemünkön a duális járműipari öntészeti 
szakirányos anyagmérnök alapképzés. Az 
újfajta oktatási forma rengeteg előnyt nyújt 
mind a hallgatók, mind pedig az őket foglal-
koztató vállalatok számára. 14 elsőéves diák 

kezdhette meg idén a 7 félévből álló, újszerű 
képzést, melynek egyik fele a hagyományos 
oktatás medrében zajlóan, az elméleti dol-
gokra készíti fel a leendő anyagmérnököket, 
a másik fele pedig a cégeknél folytatott gya-
kornoki munkalehetőség által kínál számos 
tapasztalatot. Ezáltal a duális képzésben vég-
ző hallgató friss diplomásként már többéves 
szakmai tapasztalattal fog rendelkezni vég-
zését követően, így még versenyképesebbé 
válnak a diplomát szerzett ifjú mérnökök.
Az aláírási ünnepségen prof. Dr. Palotás Ár-
pád Bence, a kar dékánja, Dr. Varga László, 
az Öntészeti Intézet igazgatója, valamint prof. 
Dr. Gácsi Zoltán egyetemi duális képzési fe-
lelős köszöntötte a hallgatókat, a vállalatok 
képviseletében pedig a FÉMALK Zrt. igazga-
tó helyettese, Rick Tamás mondott beszédet.

Kerekes Bernadett

postaládánkba bedobva ezek a kérvények na-
ponta feldolgozásra kerülnek. 
A hallgatói jogviszony igazolás igényléshez az 
előző félévben létrehoztunk egy e-mail címet, 
melyen ezentúl is tudják jelezni a hallgatók 
igényüket, és postai úton kézhez kaphatják a 
dokumentumot.

Milyen hosszabb távú terveid vannak?
Szeretném, ha idővel a szervezetben betöltött 
szerepében kicsit magasabb presztízsértékkel 
bíró egységgé nőhetné ki magát a központ. 
Gyakorlatilag velünk találkozik először a hall-
gató, még mielőtt az első órákra beülne. Az 
ügyintézőkkel való interakció, tehát a leve-
lezések, telefonbeszélgetések, tájékoztatók 
alapján már tud, és fog is egy képet alkotni az 
egyetemről. Én arra törekszem, hogy ez a kép 
minél pozitívabb legyen, de ehhez a dékáni hi-
vatalokkal való szoros együttműködés is szük-
séges. Ezen felül az is, hogy a szervezetben 
is egy olyan helyet képviseljünk, amelyet meg-
érdemlünk. Hogy a lehető legjobb színvonalú 
szolgáltatást tudjuk nyújtani a hallgatóknak.

Tóth Orsi

új KorszaK a MűszaKI anyagtudoMányI Kar Képzésében

fotó: Rajhárd Bettina

Hallgatói Központ

legfontosabb elérhetőségei:

honlap: www.uni-miskolc.hu/hk

tanulmányi ügyintézés: A/1 mfsz. 18.

H, Sze, P: 9-11; K, Cs: 13-15

hallgatói szolgáltatások: A/1 mfsz. 7.

H-P: 9-13
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uni-city – Az egyetemi progrAm portál

Mostanában lehet hallani egy új, diákok által 
szervezett csoportról, akik különféle megmoz-
dulásokat szerveznek egyetemünk jobbá té-
telére, ők a KSB, avagy a Kulturális és Sport 
Bizottság. A Miskolci Egyetem Hallgatói Ön-
kormányzat Kulturális és Sportbizottság kez-
deményezésére, a Hallgatói Önkormányzat 
támogatásával jöttek létre. Céljuk létrehozni a 
Miskolci Egyetem Polgárai számára egy olyan 
egységes információs honlapot, illetve hozzá 
tartozó facebook oldalt, amelyen lehetőség 
szerint mindenki megtalálja a hozzá legköze-
lebb álló szórakozási és kikapcsolódási lehe-
tőségeket.
Az egyetemünk nem csak hagyományairól, de 
kimagasló közösségi életéről is méltán híres. 

Ezt szeretnék még tovább erősíteni munká-
jukkal, mely azon kívül, hogy tudósít az egye-
temen belüli és kívüli programlehetőségekről, 
saját egyetemi rendezvények szervezésével 
is hozzájárul egyetemi közösségi élet meg-
szokott színvonalának fenntartásához. A KSB 
is részt vesz a nagyobb egyetemi sportnapok 
szervezésében, de számíthatunk számhá-
borúra, és más közösségi programokra is a 
későbbiek során. Nagyon fontosnak tartják 
egyetemi környezetünk rendbetételét, így 
szeptember 17-18-án egy Miskolci Egyetemi 
Nagytakarítás néven futó programot tervez-
nek, amelyhez bátran lehet csatlakozni segí-
teni. Egyik mostani akciójuk már be is fejező-
dött, ahol az E/4-es kollégium mögötti részt 
takarították ki, és hoztak létre raklapokból egy 
leülős, igényes teret. Látható tehát, hogy érde-
mes oda figyelni az oldalukra, hiszen sok fon-
tos információhoz juthattok hozzá. 

Stumphauzer Laura



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

15Fókuszban

gólyAtábor 2015

Augusztus 22-én ismét egyetemistáktól lett 
hangos campusunk, megtörve ezzel a nyári 
csendet. Persze nem a gólyák érkeztek ek-
kor, csak a szervezők tüsténkedtek, hogy 
minden készen álljon az újoncok érkezésé-
re. Mint tudjuk, egy gólyatábor, vagy ahogy 
nálunk hívják, bALEKhét megszervezése 
nem kis gonddal jár, így nem csoda, hogy a 
nap végére, minden szervező a Rocky-ban 
kötött ki, ezzel próbálva levezetni a feszült-
séget. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy 
az alkohol és a szórakozóhely leellenőrzése 
fontos feladat, mely tulajdonképpen a gólyák 
érdekét szolgálta. Majd eljött a vasárnap, és 
vele megérkeztek a gólyák. A karok képvise-
lői már kora reggel, a Búza téren és a Tiszai 
pályaudvaron várták őket, megkönnyítve a 
vidékről érkezők dolgát. A gólyák elfoglalták 
a szobákat, és megkapták a karuk színeiben 
pompázó pólóikat is. 
Mint minden éven, a programok idén is ki-
csit döcögősen indultak, ám mindenki hamar 
megtalálta a helyét (kivéve a gépészek), és 
kezdődhetett az ismerkedés. Mindemellett 
az idei gólyatábor más volt, mint az eddigi-
ek, a közelmúlt eseményeinek hatása távol a 
fővárostól, nálunk is érezhető volt. A szülők 
aggódtak, a gólyák néhol féltek, a szervezők 

pedig feszültek voltak, ám ezek az érzések 
szerencsére hamar feloldódtak. Az a több éve 
bevett gyakorlat, miszerint a szervezők szinte 
a nap 24 órájában a gólyákkal vannak, ha-
mar megoldotta a helyzetet. A vicces ügyes-
ségi feladatok láttán pedig az összes addigi 
félelem elszállt. A korábban idegen emberek 
napról napra egyre jobban megismerték egy-
mást, így a korábbi csapatok kis családokká 
kovácsolódtak a negyedik nap végére. Majd 
mindenki fáradtan, de tele élményekkel és új 
barátságokkal hagyta el az egyetemvárost. 
Bár a gólyatábor ideje alatt a karok kissé 
elszeparáltan tevékenykedtek, néhány alka-
lom adódott a karok közti ismerkedésre is. 
Kedden közösen hallgathattuk meg a rektori 
köszöntőt, ahol minden kar hallatta a hang-
ját, majd a diákok idén is lufikat engedtek az 
égbe, közösen megformázva az ME felira-
tot. Közös volt az esti Rocky, épp úgy, mint 
az utolsó napon tartott sportvetélkedő is. Bár 
hamar feledésbe merültek az eredmények, el 
kell ismernünk, hogy a gazdászok diadalmas-
kodtak e megmérettetésen. Persze semmi 
ok a csüggedésre, a visszavágóra nem kell 
sokat várni, ugyanis szeptember 23.-án az 
Egyetemi Sportnapon ismét kezdetét veszi a 
karok közötti vetélkedés. 

Báthori Kinga

Egy hét, amikor a bulizásé és a játéké a főszerep. Lézerharc, flashmob, retroparty, strandolás, 
szakmai bemutatók és még számos program várta az idei év gólyáit.

Fotó: Stumphauzer Laura
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MILyEN VoLT A góLyATÁBoR?

Kaufmann Szabolcs – MAK

Húha, bALEKhét, szanaszét fognak szivatni 
– gondolom sokan állnak így hozzá, amikor 
készülnek az egyetemi beavatásra. Várjuk a 
megalázó feladatokat, a napokig tartó izomlá-
zat, aztán semmi. Igazából egy elképesztően 
kellemes csalódás volt számomra ez a né-
hány nap. Teljes mértékben az összekovác-
solásunkra és az egyetemi életbe való bevo-
násunkra fektették a hangsúlyt. A fantáziadús 
és vicces feladatok mellett már most renge-
teget tanultunk a hagyományokról. Mindenki 
fejből tudott egy-egy nótát, amelyet ordítva el 
is énekeltünk párszor a kisvasúton. A felsőbb 
évesek segítőkészsége nagyon meglepett, 
ha a legkevésbé kedvesnek tűnő emberhez 
mentél segítségért úgy, hogy világát sem tud-
ta, akkor is minden problémádat meg tudták 
oldani, és teljesen komolyan vettek. Volt per-
sze olyan is, akinek kimaradt egy-két pillanat, 
már első nap keménynek képzelte magát. Én 
azt láttam, mindenkinek maradandó élményt 
adtak a szervezők.

Virág Enikő – MFK

Számomra a bALEKhét nem „szivatós” volt, 
hanem egy kis ízelítő, mi vár ránk az elkö-
vetkezendő időben: jókedv, bulik, barátok, 
selmeci hagyományok. Már az első pillanat-
tól kezdve pozitív benyomásom volt, mert a 
szervezők barátságosak voltak, úgy beszél-
gettünk az egyetemről és az itteni hagyomá-
nyokról, mintha régi jó barátok lennénk. A 
bALEKhét minden napját programok töltöt-
ték ki, egy percig sem unatkoztunk; gondo-
lok itt az éjszakai csillagtúrára, ahol nótáz-
tunk, megtanultuk, mi a balek, vagy hogyan 
köszöntjük a karokat. A felsőbb évesek be-
avattak az egyetemi élet apróbb titkaiba is, 
bármi problémánk volt, bátran fordulhattunk 
hozzájuk. A középiskolában elhatároztam, 
hogy része szeretnék lenni ennek a csapat-
nak, amelyet most már inkább családnak 
neveznék. Úgy érzem, életem egyik legjobb 
döntése volt, hogy a Miskolci Egyetemet vá-
lasztottam első és egyedüli helyen. Máshol 
ilyen összetartás a diákok között, ekkora 
tisztelet egymás, illetve a nagyok felé nin-
csen. A bALEKhetet kihagyni hiba lett volna.

Az intézmény elsőéves hallgatóit kérdeztük az idei bALEKhét tapasztalatairól.
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Vasiszta Viktor – MAK

Augusztus 23-án nagy várakozásokkal érkeztem 10 órára a 
Szóda presszóhoz, tudván, mi vár rám az elkövetkezendő 
pár napban. Azonban a bALEKhét minden várakozásomat 
felülmúlta. A szervezők nagyon szimpatikusak és közvetle-
nek voltak, már az első perctől fogva közöttük érezhettem 
magam. A kedvenc részem a táborban a sportnap volt, hi-
szen ott a sportpályán összemérhettük tudásunkat a többi 
karral. A lézerharci teljesítményünk pedig külön kiemelen-
dő, avagy hogy nyerj meg egy menetet 83 másodperc alatt. 
A feladatok nagyon kreatívak voltak, és az külön tetszett, 
hogy a szervezők velünk együtt csinálták végig azokat.

Izrael Noel – GÉIK

Mielőtt elmentem a bALEKhétre, nem tudtam, mire számítsak. 
Sok embertől rengetegféle dolgot hallottam. Voltak, akik jókat, 
és voltak, kik rosszat mondtak. Kíváncsian vártam ezt a hetet, 
és sikerült felülmúlnia mindent, amire számítottam.  Szeren-
csére sok embert ismertem meg a gépészek közül és a többi 
karról is. Nem volt időnk unatkozni, mert mindig találtunk valami 
elfoglaltságot magunknak. A hangulat hibátlan volt, látni lehe-
tett, hogy mindenki jól érezte magát. A vezetőinktől sok hasznos 
információt hallhattunk a továbbiakra vonatkozóan, ennyivel is 
könnyebb lesz a folytatás. Nagyon örültem, hogy részt vehet-
tem a 2015-ös bALEKhéten, amely tökéletes zárása volt a nyár-
nak, sok új élménnyel és új barátokkal távoztam.

Potonyecz Fanni – BTK

Többen félve érkeztünk a gólyatáborba, hiszen sokfélét hall az 
ember az ilyen eseményekről. Tartottunk az esetleges gonosz 
szivatásoktól, vagy éppen attól, hogy magányosan fogjuk eltöl-
teni azt a pár napot. Nekünk bölcsész gólyáknak azonban egy 
cseppet sem kellett volna tartanunk ilyesféléktől. Annyi de annyi 
programban volt részünk, hogy időnk sem volt unatkozni. Rá-
adásul mivel a felsőbb évesek célja az volt, hogy jól érezzék 
magukat a gólyák, emiatt (hálistennek) mindennemű szivatástól 
megkíméltek minket, helyette inkább azon volt a hangsúly, hogy 
együtt szórakozzon mindenki. De nem csak egymást, és az ot-
tani rengeteg szokást ismertük meg, hanem az egyetemet is, 
sajátos hangulatával együtt. Azt kell mondjam, hogy egy pozitív 
élménnyel gazdagodtam, és erősen bánnám most, ha kihagy-
tam volna az idei gólyatábort. 

Stumphauzer Laura
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Szántó Emese kiemelte, hogy amikor a Nep-
tun-rendszeren keresztül valaki beiratkozik az 
adott félévre, azzal együtt elfogadja az Egye-
tem hatályos Környezetvédelmi Szabály-
zatát (ezt a www.uni-miskolc.hu honlapon a 
Szabályzatok/Egyéb szabályzatok menüpont 
alatt találjátok). Fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy a hallgatók egyik, szabályzatban 
rögzített kötelessége a hulladék szelektálása.
A szelektív hulladékgyűjtés, amely lassan tíz 
éve zajlik az Egyetemen, egyik nagy ered-
ménye, hogy a hulladék mennyiségét sikerült 
drasztikusan csökkenteni. A szelektív gyűjtés 
kiterjesztésével még tovább lehetne redukál-
ni ezt a mennyiséget, ezzel még nagyobb 
megtakarítást elérve. A szelektív gyűjtés 

megvalósítását ma már törvény írja elő. Az-
zal, ha ti is szelektíven gyűjtitek a hulladékot, 
jelentős megtakarítást érhet el az Egyetem – 
ez éves szinten több millió forint is lehet. Ezt a 
megtakarítást számos helyen érzékelhetitek, 
így például a kollégiumi díjak alakulásában 
más egyetemekhez viszonyítva. Valahogyan 
el kell sajátítanunk azt a szemlélet, amely a 
nyugat-európai országokban már-már általá-
nossá vált – világított rá Szántó Emese. Pél-
dául, ha 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 töltse a használtolaj-gyűjtőbe, illetve a 
műanyag palackokat gyűjtse a kijelölt helyen. 
A kollégisták számára a 2-es és 3-as kollé-
gium között papírgyűjtő konténer található, 
a PET palackok számára pedig minden kol-
légium szintenkénti konyhájában vannak 
kihelyezve a PET-prések és gyűjtőzsákok. 
Fontos, hogy a nagy térfogatú, kék hulladék-
tárolóba csupán a kommunális hulladékot he-
lyezzék el. Kihelyezésre kerültek kék tárolók, 
amelyekbe PET palackokat lehet gyűjteni, 
ezek PET piktogrammal vannak ellátva és la-
katolva vannak – informált bennünket Szántó 
Emese.

Már korábbi lapszámunkban beszámoltunk 
arról, hogy az ország öt egyetemén jelen van 
egy zöld öntevékeny kör, amely a Magyar 
Fenntartható Egyetemek Hálózatába, a HU-
SUN-ba tömörül. Akkor Szántó Emese abbéli 
reményét fejezte ki, hogy a mi egyetemünkön 
is létrejöhetne egy ilyen csoport. Jelenleg úgy 
néz ki, hogy megalakul az öntevékeny cso-
port, így lehetőség nyílt csatlakozni a hálózat-
hoz, ami számtalan előnnyel járhat. Értekez-
letekre, workshopokra járhatnak, különböző 

ZöLDBE BoRULNA A MISKoLCI EgyETEM

Fotó: Stumphauzer Laura

A következő cikkünkben összeszedtük az egyetemhez kötődő, környezetvédelemmel kap-
csolatos fejleményeket, tudni- és tennivalókat. Az információk összegyűjtésében nagy se-
gítségünkre volt Szántó Emese, a Miskolci Egyetem környezetvédelmi megbízottja, valamint 
Uri Zsombor, aki a Miskolci Egyetem környezettudatos, öntevékeny csoportjának vezetője.
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konferenciákon vehetnek részt, illetve külföldi 
és magyar előadók látásmódját ismerhetik 
meg a hallgatók. Ez év februárjában a Fenn-
tartható Egyetemek Hálózatának erősítését 
célzó pénzügyi támogatási szerződést kötött 
az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisz-
tériuma és a Közép-európai Egyetem. Tíz 
felsőoktatási intézmény környezetvédelmi 
csoportja fog együttműködni annak érdeké-
ben, hogy elősegítsék az információk meg-
osztását, fejlesszék a vezetői készségeket, 
és tréningeket szervezzenek általános kör-
nyezetvédelmi témákban hallgatói csoportok 
és vezetők számára. A projekt elsődleges 
célja, hogy az egyetemek közötti együttmű-
ködést a következő négy fő területet érintő 
oktatóprogramok kezdeményezése révén 
támogassa: hulladék-újrahasznosítás és hul-
ladékgazdálkodás; klímaváltozás hatásainak 
enyhítése; fenntartható fejlődés; energiaha-
tékonyság és alternatív energia technológiák 
fejlesztése. A Miskolci Egyetemen megalaku-
ló öntevékeny csoport révén az intézményünk 
is be tudna kapcsolódni ebbe a kezdeménye-
zésbe. A részvétel már a fentebb említett 

számos előnnyel járna. Uri Zsombor éppen 
ezért kihangsúlyozta, hogy szeretettel várja 
a környezetvédelmet tudatosan megélő hall-
gatók jelentkezését az alábbi elérhetőségen:  
mehokksb@uni-miskolc.hu.
A zöld csoport legutóbbi akcióját már ti is meg-
csodálhatjátok az E/4-es kollégium mögött. 
Körülbelül húsz fő segédkezésével rendbe 
rakták a területet és kialakítottak egy hangu-
latos, raklap-bútoros pihenőhelyet. Uri Zsom-
bor rávilágított, ha ekkora eredményt értek el 
ilyen rövid idő alatt, csupán húsz fővel, akkor 
gondoljunk bele, hogy mire lennének képesek 
egy jelentősen nagyobb létszámmal. Terveik 
között szerepel a kollégiumokat övező terüle-
tek alapos rendbe tétele, ugyanis az egyetem 
kertészei (mindössze 7 fő 70 hektárnyi terü-
letre) meglehetősen túlterheltek. Terveznek 
továbbá egy átfogó hulladékgyűjtést, valamint 
a tó körüli terület megtisztítását is. Bővebb in-
formációért keressétek nyugodtan Uri Zsom-
bort a fentebb említett elérhetőségén. 

Boldizsár Csongor

Papírgyűjtő konténer helye Kulcs felvétel

1. A/1 és A/3 épület közötti  (földszinti büfé) parkoló Diszpécser Központból
(III. előadó)

2. A/2 épület laborszárny A/2 porta
3. C/1-B/1 épület mögötti parkoló A/4 főportán

és a B/2 portán
4. Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum hátsó parkolójában A könyvtár gondnokánál
5. E/7 irodaház, Sokszorosító Üzem hátsó kijáratánál E/7 irodaház portáján
6. B/2 épület hátsó parkoló B/2 épület portáján
7. Egészségügyi Kar  B/3 –B/4 épület portáján
8. AFKI

AFKI
9. Bolyai kollégium E/2- E/3 mögötti hátsó parkoló E/2 és az E/3 portán
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés, a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatásban való részvételének támogatása. Az 
ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat határideje: 2015. 11. 09.

További Információ:
www.pafi.hu

Fulbright oktatói / kutatói ösztöndíjra azok a magyar 
állampolgárok pályázhatnak, akik PhD fokozatta, 
valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek 
és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási 

intézményében szeretnének oktatni/ kutatni. Pá-
lyázni bármely tudományterületen és művészeti 
ágban lehet, de a magyar tanulmányok (Hungarian 
Studies) körébe tartozó témakörök előnyt élvez-
nek.  Az oktatói ösztöndíjak időtartama egy vagy 
két egyetemi félév. A kutatói ösztöndíjak időtartama 
tipikusan három - öt hónap, ha a tervezett kutatá-
si feladat különlegesen indokolja, legfeljebb kilenc 
hónap.

A pályázat határideje: 2015. 10. 07.

További információ:
www.fulbright.hu

A Svájci Államszövetség pályázatot hirdet diákok 
számára PhD ösztöndíj elnyerésére a Federal 
Commission for Scholarships For Foreign Students 
(FCS) program keretében.
A pályázat tárgya: maximum három évre szóló PhD 
ösztöndíjra jelentkezhetnek a posztgraduális hallga-
tók az alábbi egyetemek vagy intézetek egyikére:
University of Basel, University of Bern, University 
of Fribourg-University of Geneva, University of 
Lausanne, University of Lucerne, University of Ne-
uchatel, University of St. Gallen, University of Zu-
rich-University of Lugano, Swiss Federal Institute of 
Technology  Lausanne(EPFL), Swiss Federal Insti-
tute of Technology  Zurich(ETHZ), Graduate Institu-
te of International and Development Studies(IHEID)

A pályázat határideje: 2015. 10. 15.

További információ:
palyazatmenedzser.hu/

Folyamatosan megjelenő GINOP pályázatok: 
www.ginop.hu/palyazatok/

Stratégiai és Fejlesztési
Rektorhelyettesi Titkárság

Kiss Csaba József

Bursa Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat
felsőoktatási hallgatók számára

Pályázat svájci PhD
ösztöndíj elnyerésére

fotó: internet

Fulbright oktatói és kutatói
ösztöndíjak



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

21Trend&Tech

Korábban írtunk már Trend rovatunkban a 
Telekocsi és az Über előretöréséről is, de 
gyakran említésre kerül még az AirBnB, vagy 
a Couchsurfing szolgáltatás is a sharing eco-
nomy kapcsán. A jelenség valójában közös-
ségi fogyasztói törekvésként értelmezhető, 
amely a technológia segítségével korlátlan 
lehetőségeket kínál számos területen, hiszen 
például már irodamegosztó szolgáltatás is 
létezik. 
Az alapkoncepció nagyon egyszerű: Ne vá-
sárolj, bérelj!/Ne tartsd meg magadnak, oszd 
meg! Így anyagilag is kedvezőbb mindkét fél-
nek az ügylet, de egyúttal közösségi élményt 
is tartogat egy-egy ilyen szolgáltatás igény-
bevétele. Ahogy a Yummber esetében is. 
A közösségi étterem ötlete az Über mintá-
jára pattant ki az ötletgazda, Kalmár Péter 
fejéből, mert ha létezik közlekedésre alkal-
mazható közösségi szolgáltatás, miért ne 
működhetne ugyanez a gasztronómiában 
is. A projekt pedig úgy tűnik, sikeres lesz, 
mind letöltések, mind facebook-kedvelések 
tekintetében szépen teljesít az alkalmazás, 
és számos pozitív élménybeszámoló látott 
napvilágot a szolgáltatással kapcsolatban. 

Felmerül a kérdés, hogy miben különbözik a 
gasztro-Über a lakáséttermektől. Egy lakás-
étterem esetében legtöbbször már minimum 
egy héttel előtte bejelentkeznek a vendégek 
a vendéglátóhoz, míg a Yummber lényege a 
spontaneitásban rejlik. Azért jelentkezik be 
az ember a telefonos applikációba, mert arra 
kíváncsi, hogy éppen most hol tudna egy jót 
ebédelni vagy vacsorázni, hol van a közelé-
ben épp egy számára megfelelő házigazda.
Az éttermek aggodalmát az új versenytárs 
megjelenése kapcsán igyekszik eloszlatni 
a Yummber, mert ez a szolgáltatás sokkal 
inkább egy különleges és új élményt nyújt 
a vendégeknek. Emiatt várhatóan nem fog 
csökkenni a hagyományos éttermi forgalom.
Az Überhez hasonlóan vi-
szont ez a szolgáltatás is 
felvet különböző szabályo-
zási problémákat, ráadásul 
ez esetben még élelmiszer-
biztonsági kérdések is fel-
merülnek. Egyelőre annyit 
lehet tudni, hogy 14 adag 
ételig nem engedélyköteles 
a tevékenység a NÉBIH-
nél, csupán bejelenteni 
szükséges az otthon készült 
fogások áruba bocsátását. 
A hivatal mindenesetre 
vizsgálódik az ügyben, mi 
pedig reméljük, hogy egy mindenki számára 
kedvező szabályozás születhet hamarosan. 
A Yummbernél azonban addig sem ülnek 
tétlenül, ugyanis a sikeres piaci fogadtatás 
hatására több külföldi városban is szeretnék 
bevezetni a szolgáltatást. Több mint valószí-
nű, hogy határainkon túl is harapni fognak rá.

Tóth Orsi

yUMMBER: AZ Új KöZöSSÉgI őRüLET

július végén indult el a legújabb sharing-economy szolgáltatás, a yummber. A már most 
hatalmas érdeklődésre számot tartó applikáció egy közösségi vendéglátást lehetővé 
tevő rendszer alapja, melyben önjelölt szakácsok és szakácsnők, valamint házi kosztra 
éhes vendégek kereshetik meg egymást okostelefonjaik segítségével.

fotó: internet
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Szülőnek lenni hatalmas feladat, hiszen egy 
gyermek szinte huszonnégy órás felügyeletet 
igényel. Mikor valaki anyává lesz, életének 
középpontjába gyermeke kerül, gondolatai 
szinte csak körülötte forognak. Még nehe-
zebb feladattá válik a szülőség, ha munka 
vagy esetleg tanulás mellett kell helytállni, 
és egyszerre kell – az egyénként külön is 
megterhelő – szerepkörökben egyensú-
lyozni. Sokan el sem indulnak a tanulással 
egybekötött gyermeknevelés ingatag ösvé-
nyén. Annak ellenére, hogy az élethosszig 
való tanulás fontosságát hangsúlyozó világ-
ban élünk, nemzetközi felmérések szerint 

Magyarországon az egyik legalacsonyabb 
a felnőttkori tanulásban való részvétel, az 
EU átlag 17,4 %, míg országunkban ez az 
arány 1996 óta változatlanul 3,6% alatt van. 
Hazánk felsőoktatási intézményeinek teljes 
idejű képzési rendszerében még kevesebb 
olyan hallgatót találunk, aki gyermekvállalás 
mellet folytat tanulmányokat, persze külföl-
dön sem bevett szokás a késő diákévek alat-
ti gyermekvállalás, ugyanakkor gyakoribb, 
mint hazánkban és sokkal elfogadottabb je-
lenség. Itthon gyermeket nevelő hallgatókat 
jellemzően a részidős képzésekben, ezen 
belül a levelező tagozaton találunk. Helyze-
tük valóban fokozottan nehéz, hiszen ők a 
tanulást, a családot és legtöbbször a munkát 
is összehangolva igyekeznek teljesíteni ab-
ban a hosszú távú befektetési folyamatban, 
amelynek megtérülése – azaz a diploma 
beváltása a munkaerőpiacon – a tanulási 
döntés meghozatalának pillanatában bizony-
talan. 
Ezen nehézségeket enyhítendő, a felsőok-
tatásban tanuló anyák számára az utóbbi 
években kedvező döntéseket hozott a ma-
gyar jogalkotás. Azok számára, akik 2002 
és 2006 között kezdték meg tanulmányaikat, 
tandíjmentességet biztosítottak, 2014 janu-
árjától pedig a nappali tagozatos hallgatók is 
jogosultak a gyermekgondozási díjra. A sza-
bályozás a 2014. január 1-je után született 

ANyÁK A FELSőoKTATÁSBAN
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fotó: internet

Egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon. A demográfiai adatok azt mutatják, hogy 
minél képzettebb egy pár, annál kevesebb gyermeket vállalnak. A felsőoktatásban résztvevők 
első gyermekvállalása kitolódik a harmincas éveik felé, miközben a kormány és a civil szerve-
zetek is azon dolgoznak, hogy összeegyeztethető legyen a tanulás a család intézményével.
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gyerekekre érvényes, egyéves korukig. Ők 
azok az alap-, osztatlan és mesterképzés-
ben, felsőfokú szakképzésben, felsőoktatá-
si szakképzésben, szakirányú továbbkép-
zésben és doktori képzésben részt vevő 
hallgatók, akiknek a szülést megelőző két 
éven belül, nappali tagozaton legalább két 
aktív félév hallgatói jogviszonyuk volt, ez 
alatt szültek, gyermeküket pedig saját ház-
tartásukban nevelik. Akkor is jár gyed, ha 
a jogviszony szüneteltetését vagy megszű-
nését követő egy éven belül született meg 
a gyermek – a támogatást ebben az eset-
ben az anya helyett már az apa is kérheti. 
Az alapképzésen, felsőfokú szakképzésen 
vagy felsőoktatási szakképzésen, valamint a 
szakirányú továbbképzésen tanulók a jogo-
sultság kezdő napján érvényes minimálbér 
70 százalékát kapják. A mesterképzésen, 
egységes, osztatlan képzésen vagy doktori 
képzésen tanulók támogatása a jogosultság 
kezdő napján érvényes garantált bérmini-
mum 70 százaléka. 
Révai Menta, a Bölcsészettudományi Kar 
alapszakos kulturális antropológia szakos 
hallgatója pozitív tapasztalatokkal rendel-
kezik az egyetem alatti gyermekvállalással 
kapcsolatban. Államilag támogatott státusza 
alatt részesült a fentebb említett támogatá-
sokban, melyek sokat segítettek számára a 
mindennapi problémák leküzdésében. Most 
kisfia három éves lesz, és segítőkész és 
rugalmas oktatóinak hála, hamarosan meg-
kaphatja első diplomáját, mindenközben 

pedig boldog és büszke édesanya. A Dok-
toranduszok Országos Szövetsége sze-
retné elérni azt, hogy a kollégiumokban a 
gyermeket vállaló doktori pároknak legyen 
lehetőségük ellátásra, ott szállást kaphas-
sanak. A Natus Demográfiai Társaság ezen 
felül kezdeményezte, hogy a kisgyermekes 
édesanyák kedvezményes tanulmányi rend-
ben részesülhessenek, tehát minden hallga-
tói jogviszonnyal rendelkező kisgyermekes 
édesanyát, tehát akinek gyermeke még nem 
érte el az óvodába való felvételhez szüksé-
ges kort, erre irányuló kérelme esetén a fel-
sőoktatási intézmény alanyi jogon részesít-
sen kedvezményes tanulmányi rendben.  A 
Három Királyfi Három Királylány Mozgalom 
azon felül, hogy támogatást nyújt a kezdő 
szülőknek a családtervezésben, céljául tűzte 
ki, hogy segítsen a felsőoktatásban tanuló 
fiataloknak összeegyeztetni tanulmányaikat 
és a gyermekvállalás feladatát, aktivistái 
szorgalmazzák, hogy minél több felsőokta-
tásban tanuló pár vállaljon gyermeket még 
diákévei alatt. A mozgalom keretein belül 
konferenciákat, oktatásokat szerveznek, és 
oktató CD-ket készítnek, melyek megtanít-
ják, hogyan lehet egy vezető, egy munkahely 
vagy akár egy önkormányzat családbarát, 
emellett lakossági fórumokon nyújtanak ta-
nácsot a leendő szülőknek.

Szabadi Martina Laura

fotó: internet
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AvAlon pArk

Travelling to Miskolctapolca has been al-
ways a great adventure, but it has become 
even more exciting and playful since the new 
Avalon Park opened its gates this summer. 
The park is not completely ready yet, be-
cause the second phase of the development 
is going to be completed in December 2015. 
But even now the visitors can enjoy many of 
the park’s wonders.  The whole park is en-
vironmentally friendly, so you cannot go in-
side the area with a car, but after you have 
left your vehicle in the parking area, you can 
travel in the park with the DOTTO railway 
or electronic golf cars. If you would like to 
spend a few days in the newest attraction of 
Miskolctapolca, you can choose from a four 
stars superior hotel and fifteen HONKA log 
house apartments, moreover a restaurant, a 
beer and grill garden, and inside and outside 
wellness facilities wait for you. But the real 
excitement begins in the forest where you 
can find the HELL Kart and event centre. The 

go-kart track, which is 560 m long and 8-12 
m wide, consists of seven sections, so seven 
track versions can be created. The Maya play 
park is built for the little boys and girls who 
can play, climb, jump, crawl, slide as if they 
were amidst the remains of the ancient Maya 
civilization.

tHe Castle of dIósgyőr

It took time and hard work, but the castle 
of Diósgyőr is now almost as beautiful as it 
must have been when Lajos the Great, the 
so-called knight king spent his precious 
time there, in his favourite castle. The castle 
has a long and adventurous history, just as 
its owners. Firstly, presumably there was a 
castle made of soil in Diósgyőr, which was 
ruined in the 13th century.  Béla IV wanted 
to build a new castle but this time not from 
soil, but from rocks. The castle’s best years 

miskolc reneweD

the newest AttrActions of the city

fotó: internet

If you are a freshman in the University of Miskolc, or you have not had enough time to explore 
the city’s newest attractions lately, you will find that Miskolc has developed a lot recently and 
become even more a city of fun. There are many new and renewed places where you can 
spend your free time actively and enjoyably.

Fotó: Kiss Viktor
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came when Lajos I inherited the throne. He 
wanted his beloved castle to be a proper res-
idence for a king, so the castle was rebuilt 
according to the new requirements.  Unfortu-
nately after the battle of Mohács, the castle 
did not get the owner it deserved for a long 
time, and the castle decayed. The ten-year 
long archaeological excavation which started 
in 1962 conserved the ruins of the castle. In 
the new millennium, the castle got a chance to 
revive, and on the 30th of August in 2014, the 
reconstructed castle with many new attrac-
tions and Central Europe’s biggest knight hall 
opened its gates to the visitors. The square 
of the knight tournaments was opened on the 
20th of August this year, so the knights got a 
brand-new place to try their strength, and the 
visitors can now really see what a medieval 
tournament looked like.

the hAnging gArDens of lillAfüreD 

Lillafüred became even more beautiful since 
the September of 2013, when the modernized 
hanging gardens were opened. The hanging 
gardens of Lillafüred are located around the 
famous enchanted castle of Lillafüred, the 
Palotaszálló (“Hotel Palace”), and between 
two watercourses, Szinva and Garadna. This 
promenade system consists of many terraces, 
all of which got special names according to 
their placement, appearance and function, like 
the terrace of the youth, the terrace of flowers, 

the terrace of music, the terrace of poetry and 
the terrace of the waterfall. Moreover, the wa-
terfall can be seen and photographed from 
many new sites. Moreover, you can visit the 
Cave of Anna, too, if you go through the prom-
enade system.

the sport AnD ADventure pArk

in lillAfüreD

If you are a DVTK fan or you just love football, 
you must visit the Sport and Adventure Park 
in Lillafüred, which is the first football-themed 
park of Hungary. The park, which is located in 
the Szinva Valley, was opened this summer. 
You can play football or poolball with your 
friends in the DVTK-Radiom Futsal Arena. 
With the special devices in the Rummenigge 
football school, mastering the art of football is 
child’s play. If you prefer shooting a basketball 
to kicking a football, you can also play street-
ball on the streetball field. But you can also try 
your skills in four different Segway routes, or 
in the lasertag arena. The high ropes course, 
the monster-powerfun jumping tower and 
the Paniq room can help you in overcoming 
your fears, or in lifting your adrenaline level. 
For those who long for a calmer experience, 
the roller-skating rink, or renting a bicycle can 
be a good choice. The park offers many at-
tractions for children, too, like an air-castle, a 
DVTK playground, a gold washer game, or a 
ropes course for children.

Anett Schäffer

archeological
excavation régészeti ásatás
decay hanyatlik
inherit örököl
jumping tower ugrótorony
knight lovag
medieval középkori
promenade sétány
ropes course kötélpálya
soil föld
tournament lovagi torna

fotó: internet
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jAmeson cinefest 12
miskolci nemzetközi filmfesztivál - szeptember 11-20.

Többkategóriás nemzetközi filmes versenyprogrammal, szakmai programokkal, kiállításokkal, al-
kotói workshopokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket idén is a CineFest. A több mint egy 
hetes, ingyenes fesztivál bázisául ismét a Művészetek Háza szolgál.

fotók: internet

Bár évről évre egyre többen látogatunk ki 
a CineFest programjaira, bulizunk a kon-
certeken, megnézünk egy-egy filmet, talán 
kevésen tudjuk, miért is indult valójában e 
fesztivál, mely mára Magyarország vezető 
filmfesztiváljává nőtte ki magát.  Kezdetek-
ben a fesztivál szervezőinek elsődleges célja 
volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biz-
tosítsanak a 35 év alatti filmesek számára, 
akik indulhattak nagyjátékfilm, kisjátékfilm, 
dokumentumfilm, animációs film és évente 
egy-egy speciális kategóriában is. A progra-
mok évről évre bővültek, a fesztivál nem csak 
Miskolc, Borsod vagy Magyarország, hanem 
Közép-Európa jelentőségévé is vált. Alko-
tók jönnek a világ minden szegletéből, hogy 
bemutassák filmjeiket, a miskolciak nem kis 
örömére. A más-más kultúrákból érkező alko-
tások, pezsgőn izgalmassá teszik a fesztivált. 
Minden éven valami újat kapunk, mely nem 
elcsépelt sztereotípiák és klisék halmaza, 
felüdülést jelentve nem csak az egyszerű né-
zők, hanem talán a többi alkotó számára is. 
Nem véletlen, tehát, hogy a fesztivál néhány 

éve Magyarország 16 legjobb művészeti 
fesztiválja közé került, és ezzel elnyerte a „ki-
váló művészeti fesztivál” címet is. 
Az alap elképzelés mára sem sokat változott, 
az alkotók idén is négy kategóriában mérhe-
tik össze filmjeiket. Nagyjátékfilm (60 per-
cél hosszabb vetítési idővel), kisjáték- vagy 
kísérleti film (60 percnél rövidebb vetítési 
idővel), dokumentumfilm és animációs film 
szekciókban indulhatnak. A filmkínálat na-
gyon színes, számos film díjat nyert Cannes-
ban, de olyan is akad, amelyet egy iPhone 
5-el forgattak.  A fesztivál programjának PDF 
változata, már elérhető a hivatalos honlapon. 
A fesztivál színvonalát tükrözi, hogy évek óta 
a programfüzet is két nyelven tartalmazza 
az információkat.  A filmeket általában két 
időpontban vetítik, így lehetőségünk adódik, 
minden kiválasztott produkció megtekintésé-
re. A már említett versenyfilmeken kívül lát-
hatunk kitekintő és információs vetítéseket 
is, mely filmek nem vesznek részt a verseny-
programban, ám nagyban színesítik a kíná-
latot. 
A fesztivál nagy hangsúlyt fektet a filmtörté-
netre is. Számos legendás forgatókönyvíró 
és studióalapító indult világhódító útjára kis 
megyénkből. A filmtörténeti programot, a Ci-
neClassics elnevezésű egység foglalja ma-
gába. Erről bővebb információt, az azonos 
nevű menüpont alatt találhattok. 
A filmeken túl a koncertekről sem feledkezhe-
tünk meg. Szeptember 11-én a Sky Fanatic, a 
Cloud 9+, a Paddy and the Rats, végül pedig 
Deniz veszi birtokába a városháztárén felállí-
tott Jameson Színpadot. Másnap érkezik Mu-
riel, a Neo, itt lesz a The Carbonfools, a bulit 
pedig a Wellhello zárja. 



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

27Kultúra
A korábban már említett informá-
ciós vetítés fontos eleme idén is 
a Roma-Kép program, mely im-
máron 10. alkalommal része a 
fesztiválnak. A 90 perces magyar 
nyelvű blokk, a Miskolci Egyetem 
Kulturális és Vizuális Antropoló-
giai Intézetének válogatott évfo-
lyamfilmjeit mutatja be. A prog-
ram nem csupán bemutatkozási 
lehetőséget teremt a fiatal hallga-
tók számára, hanem olyan aktu-
ális kérdéseket feldolgozó doku-
mentumfilmeket tartalmaz, mely 
a térség problémáira reflektál. 
Idén négy évfolyamfilmet mutat-
nak be, mely filmek levetítése 
után a közönség kérdéseket te-
het fel az alkotóknak.

A filmek listája:

SMOGCITY ELŐRE LÉP
D: DOSZPOLY Roland

(Hungary) 24 min

RITMUSZAVAR
D: KÁLLAI Barbara és NAGY Lilla

(Hungary) 20 min 

NEM TUDTAM MEGFÚJNI A TROMBÁDÁT
D: SÜTŐ Dávid Pelé

(Hungary) 20 min

KÖTELESSÉG
D: TAKÁCS Bence
(Hungary) 15 min

A programot egy workshop is színesíti, mely 
részeként a filmezés iránt érdeklődő roma 
származású középiskolások közösen készí-
tenek, egy történelmi szempontokon alapuló 
dokumentumfilmet Miskolc város és a roma 
kisebbség kapcsolatáról. A megvalósításban 
több elismert filmes szakember is részt vesz, 
a program műhelyvetője például Bogdán Ár-
pád filmrendező.
Idén új elemként jelent meg az Otthonunk 
Miskolc „BULGÁRFÖLD, GÖRÖGTEMP-
LOM, BÜKKI HUTÁK” című program. Az 
elmúlt években a fesztivál számos más-más 
témájú workshopnak adott otthont. Idén 
sincs ez másképp, a Jameson CineFest és 
a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 
Antropológiai Intézet együttműködését ki-
szélesítve az Észak-Magyarországi Regio-
nális Filmalap–Miskolc Alapítvány ugyanis 
az Intézettel közösen egy dokumentumfil-
mes workshopot hirdetett. Az alkotok, akik 
szintén a KVAI hallgatói, három rövid doku-
mentumfilmet készítettek, melyek feltárják 
a görög, a szlovák és a bolgár kisebbség 
miskolci múltját és történetét. A filmek vetí-
tésére 2015. szeptember 17-én, csütörtökön 
18 órától a Béke teremben kerül sor. A do-
kumentumfilmek vetítését követően ismét 
lehetőség nyílik a készítőkkel való beszél-
getésre.

Báthori Kinga

fotók: internet
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váltsD meg A bérleteD!
Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Nemzeti Színház. A 192. évadban 17 új 
bemutató várja a nézőket. Több együttműködésre is készül a teátrum, ami tovább színesít-
heti a repertoárt.

Hosszú távú és szoros együttműködés kezdő-
dik a Budapesti Operettszínházzal, valamint a 
Szegedi Szabadtéri Játékokkal. Továbbá a fi-
atal színészek és táncosok támogatására lét-
rejön a Vodafone Művész Ösztöndíj Program, 
melynek keretében hat, 35 év alatti művész 
kap segítséget a pályakezdés nehézségein 
való átlendüléshez.
Béres Attila igazgató elmondta, hogy a követ-
kező 5 év a munkáról kell szóljon, hiszen a 
minőséget kell képviselniük, legyen szó akár 
mesedarabról, operettről, bohózatról vagy 
drámáról. 200 évvel ezelőtt a miskolciak úgy 
döntöttek, hogy színházat szeretnének, és az 
összefogásból meg is született hazánk első 
magyar nyelvű kőszínháza. Ez máig megha-
tározza a lakosság és a teátrum kapcsolatát. 
Abban a korban, amikor mindenhonnan ömlik 
a bóvli az emberekre, az igényes szórakozta-
tás egyetlen alternatívája a színház maradt. 

Ezért a mi célunk az, hogy a legjobb színház 
legyünk, másként nem érdemes ezt csinálni – 
mondta az új igazgató.
A Miskolci Nemzeti Színházban a legnagyobb 
érték az előadás. Éppen ezért a színházban 
mindenki azért dolgozik, hogy a színész az 
esti előadáson teljesítménye csúcsát nyújtsa, 
sőt meg is haladja azt. Az előadások alatt pe-
dig a néző a legfontosabb, hiszen érte, neki 
készül mindez – hangsúlyozta a direktor. A 
teátrum vezetőségének feladata pedig meg-
teremteni ehhez a megfelelő hátteret. Ha a 
színház egy hajó, akkor a művészeti tanács 
tagjai egy-egy különböző típusú motor, ők vi-
szik előre a hajót – jelentette ki Béres Attila.
Új tagokkal is bővült idén a színház: A színé-
szek közül Prohászka Fanni, Feczesin Kris-
tóf, Lajos András, Somhegyi György, Farkas 
Sándor lett a társulat tagja, míg vendégként 
játszik az évadban Cseh Judit, Vicei Zsolt, 
Molnár Áron, Voight Ági. A Miskolci Balett két 
új táncművésszel gazdagodott Dragos Dániel 
és Medvecz Marcell személyében, míg Balá-
zsi Vivien az énekkart erősíti.
A 192. évadban a Nagyszínházban többek 
között a Liliomot, A nagy Romulust és a Zor-
ba, a görögöt mutatják be. Emellett a Kama-
raszínházban például A nagy Gatsbyt, illetve 
a Ludas Matyit – utóbbit már szeptembertől –, 
a Játékszínben pedig a Ványa bácsit tekint-
hetik meg a jegy- és bérletvásárlók. Bővebb 
információt az új évadról a Miskolci Nemzeti 
Színház honlapján (www.mnsz.hu) találtok.

Boldizsár Csongor

28

fotó: gálos Mihály Samu 
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Varró Dániel Szívdesszert című kötete, mely-
ben a modern nagyvárosi szerelem valósá-
gát járja körül, 2007-ben jelent meg Rácz 
Nóra hangulatos, kedves illusztrációival. 
Varró mesterien ismeri a versformákat, me-
lyeket játszi könnyedséggel és egy csipetnyi 
iróniával használ. A Szívdesszert harminc-
öt különböző ízű bonbonjából a tizennégy 
aranyszínű betűkkel szedett vers egy-egy 
szonett, melyek együtt egy szonettkoszorút 
adnak ki, mely a racionalitás érvei alapján 
össze nem illő, és mégis összetartozó sze-
relmesek történetét dolgozza fel („Nem il-
lünk össze, drága, mit szépítsünk ezen./De 
gomblukunkat mégis egymás hiánya lakja”). 
Varró szonettkoszorújától messze áll a ha-
gyományos jelző, hiszen a szonettek újra és 
újra képversekké alakulnak, a sorok formája 
a tartalmukat idézi. 
Épp ez a több síkon megjelenő képiesség a 
kötet legmegkapóbb sajátossága. A versek-
ben mindennapi jelenetek elevenednek meg, 
ahogyan a szerelemben is az apró gesztu-
sok nyernek óriási jelentőséget. A versek 
külalakja és tartalma folyamatosan utal egy-
másra, a képversek mellett például a Vers 
a szemeidről belső monológját nem állítják 
meg sortörések, hanem apró rajzolt szempil-
lák ékelődnek az egybefolyó verssorok közé. 
De ha épp túl komolyan kezdenénk venni a 
kötetet vagy a szerelmet, verses mesék és 
sms versek bukkannak elénk.
A versek formai és műfaji sokszínűségét a te-
matika, a szerelem fogja össze egy egésszé, 
mintegy keretet adva a költői játéknak. Talál-
hatunk itt boldog és kevésbé boldog, elgon-
dolkodtató és egyszerűnek tűnő szerelmet. 

Ha jobban megfigyeljük a versek címeit, 
feltűnhet, hogy igen sok jármű neve szere-
pel közöttük, ilyen a Metró, az Autó és az 
Éjszakai busz, melyek amellett, hogy a hu-
szonegyedik századi városi lét sajátjai, mind 
a mozgást, a szerelem érzésének folytonos 
változását és a szerelmesek egymás felé 
közeledését vagy épp távolodását mutatják. 
Ahogyan a lírai én is folyton mozgásban van 
a szonettkoszorúban, elmegy, visszaérkezik, 
majd elhagyja megint szerelmét: „Elhagylak, 
és lépteim megint mögéd szegődnek./Mert 
nem szerettem én még senkit így előtted,/és 
nem tudok utánad szeretni senki mást.”

Schäffer Anett

„elég iDült iDill ez”
vArró Dániel: szívDesszert – kis 21. százADi temegén

Utoljára a középiskolai irodalomórán olvastál verset? Úgy érzed, a tankönyvekben és 
szöveggyűjteményekben lakó verslábakba és rímekbe kódolt szerelem távol áll attól, amit 
te érzel? Valami olyat olvasnál inkább, ami huszonegyedik századi környezetben játszó-
dik, szórakoztató, és akár sms-ben is elküldheted a párodnak? Nyisd ki a Szívdesszertet.

Fotó: Kiss Viktor
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kArAte – mint A testnevelés eszköze

Kinek ajánlja a karatét?
Mindenkinek, aki érdeklődik a harcművésze-
tek iránt, de azoknak is, akiket nem feltétlenül 
vonz a karate filozófiája, szellemisége, csak 
egyszerűen szeretne elsajátítani önvédelmi 
technikákat, szeretne megtanulni helyesen 
és hatékonyan kivitelezett ütéseket, rúgáso-
kat, feszítéseket és különböző módon történő 
földre viteleket.
 
Miképp fejleszti az egyéniséget? 
A karate és általánosságban a harcművé-
szetek hosszú távú gyakorlása növeli az ön-
bizalmat, önuralmat, fejleszti az akaraterőt, 
kitartóvá tesz, könnyebben leküzdi a nehéz-
ségeket, eltűri a monotóniát, elviseli a kudar-
cokat. A rendszeres gyakorlással ütésállóvá 
válik a szó szoros és átvitt értelmében is. A 
harcművészetek gyakorlója tisztábban láthat 
át, és helyesebben értékelhet ki nehéz, illet-
ve veszélyes helyzeteket, konfliktusokat. Az 
edzések során nagyban fejlődik a koncent-
rációs képességünk, önfegyelmünk, egész-
séges küzdőszellem, győzni akarás alakul ki, 
fegyelmezetté, tisztelettudóvá válunk. A kara-
te tehát gyakorlói számára speciális módon 
biztosítja a sokoldalú személyiségfejlődést.

Szervezetünkre milyen hatást fejt ki ez a 
sport?
Komplex módon fejlődik több fizikális képes-
ség is. Az edzések alkalmával a különböző 
gyakorlatok végrehajtásával fejlődik az izom-
erő, azon belül is a statikus,  illetve a dinami-
kus izomerő. A mozdulatok dinamikus végre-
hajtásával azonban nemcsak az erő, hanem 
a gyorsaság is fejlődik. A karate mozgásanya-
gában többféle gyorsasági forma is megjele-
nik, így például az ízületi (mozdulat) gyorsa-
ság, vagy éppen a hely- és helyzetváltoztató 
gyorsaság. Mindezek mellett az állóképesség 
különböző formái is jelentősen fejlődnek a ka-
rate edzések során.
A fizikális képességek egyéb formái is javul-
nak a karate edzések rendszeres látogatá-
sával, mint például az izületi lazaság (hajlé-
konyság), amely elengedhetetlen a karate 
technikák megfelelő végrehajtásához. Emel-
lett a különböző állasok, rúgások, mozdulatok 
végrehajtásával fejlődik az egyensúlyérzék, a 
mozgáskoordináció, ugyanis a karate specifi-
kus mozdulatok sorozatát követeli meg meg-
felelő folyamatossággal.
A karate kiválóan alkalmas a fizikális- és  
ügyességi képességeink fejlesztésére.
 
Városunkban hol nyílik lehetőségünk a sport 
elsajátítására?
Yoshu-kai Shito-ryu
Karate Sportegyesület
(a Shinto dojo-ban),
3531 Miskolc, győri kapu 24/b.
(edző: szabó istván 6. dan).

Egyetemünkön testnevelés óraként is vá-
lasztható.

Harangi Tünde

A karate szó szerint azt jelenti, hogy üres kéz, fegyver nélküli harcművészet, a karatét 
űző tanuló saját testrészeit, de leginkább végtagjait használja fegyverként. Brindza Zsolt 
külsős testnevelés-oktatóval készített interjúnkból kiderül, miként hat a szervezetünkre és 
egyéniségünkre.
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A hAgyomány, Ami egyeDivé tesz: A bAlekoktAtás

Aki járt gólyatáborban, vagy esetleg rokona, 
ismerőse egykoron hallgatója volt az egye-
temnek, már belekóstolhatott a Miskolcon 
működő diákhagyományokba. Talán nem is 
gondolnátok mennyi, a mindennapokba szer-
vesen beépülő pillanat köthető ahhoz a közel 
háromszáz éves hagyományhoz, amely a 
Miskolci Egyetem hallgatóságának életét ki-
tölti. Ez egy jól működő gépezet, amely a vilá-
gon kevés helyen működik, Magyarországon 
pedig párját ritkítja. Ahhoz, hogy a közösség 
aktív részese lehess, sokat és sokfélét kell 
tanulnod. Mindenek előtt alázatot, kitartást, 
odaadást, tiszteletet. Tisztelned kell másokat 
ahhoz, hogy később majd téged is tisztelhes-
senek. Odaadónak és kitartónak kell lenned, 
hogy az első akadályokat átlépd és leküzd. 
Alázatosnak kell lenned, hiszen a bALEKok-
tatás nem csak a hagyományok gondos ápo-
lására készít fel, hanem arra is, hogy az egye-
temen diákként, az életben pedig emberként 
is megálld a helyed.  Könnyen megeshet, 
hogy a legelején nem érzed még magadénak 

ezt az egészet. Nem találod a helyed, kétsé-
geid támadnak, pedig már akkor is szerves 
részét jelented mindannak, amiről még csak 
tanulsz az oktatásokon. Sosem szabad fel-
adni. Túl sok olyan emberrel találkoztam már 
én is személy szerint, aki sopánkodott, hogy 
abbahagyta félúton az oktatást, majd később 
idősebb fejjel látta mivel lett kevesebb az 
élete. Mint korábban említettem, ez az első 
lépcsőfok, amely olyan magasságokba jut-
tat, ahol csak nagyon kevesen járnak. Némi 
szerénységgel mondhatom nektek, hogy ta-
pasztalatból beszélek, hiszen immáron 7 éve 
vagyok részese a selmeci diákhagyományok-
nak. Büszkén mondhatom, hogy keresve sem 
találtam volna jobb lehetőséget arra, hogy 
értékes emberekkel, különleges és követni-
való hagyományokkal találkozhassak, vala-
mint olyan élményekkel gazdagodhassak, 
amelyek jobb, gondolkodóbb, tapasztaltabb 
emberré tettek. Bízom benne, hogy idén is 
rengeteg elsőéves belevág ebbe a kalandba, 
kétségtelen tény, hogy nektek is helyetek van 
ebben az egészben. Mi nagy szeretettel vá-
runk titeket és kívánunk ősi bányász szokás 
szerint a hosszú úthoz: Jó Szerencsét!

Nagy Tomi

Több mint puszta emberi kapcsolat. Több mint egy közösség. Több mint kötelezettség. 
A selmeci diákhagyományok és az annak szerves részét képező bALEKoktatás az első 
komoly lépcsőfok, amelynek megugrása ugyan nem kötelező, de mindenki számára egy 
örök élmény, lehetőség és vissza nem térő alkalom.

fotó: Kiss Viktor
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selmeczi Diák nApok 2015

A 25. diák napokat Molnár Csaba és a Cantu-
sok Köre szervezte meg, ami nem kis feladat 
volt, hiszen 180 embert Selmecbányán már 
elszállásolni sem olyan egyszerű. Augusztus 
17-én került sor a résztvevők megérkezésére, 
elfoglaltuk az ottani erdész szakközépiskola 
kollégiumi szobáit, és este az Akadémián került 
sor a köszöntőre, illetve a megnyitóra. Az első 
este az ismerkedésről szólt, ami fergeteges 
hangulattal telt el, és lehetőség volt a Korhely 
Baráti Társaság jóvoltából borkóstolásra is. 
Másnap reggel CK-hoz illően nótaszóval és pá-
linkával ébresztették a résztvevőket. Sajnos az 
időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, hi-
szen végig esős idő volt, de ez nem vehette el a 
társaság jókedvét. A Kisiblyei Lőtéren tervezett 
Majális helyett a rossz időre való tekintettel egy 
a kollégiumban megtartott több állomásból álló 
vetélkedővel készültek a szervezők. Mindenkit 
felpezsdítettek a vicces, találékony feladatok, 
ezek után ráadásul az SDN egyik fénypontja 
következett, a Cantus verseny. Az eddigi évek 
talán egyik legszorosabb, legszínvonalasabb 
vetélkedését élvezhették a résztvevők és a kö-
zönség egyaránt. Mindeközben a napok folya-
mán lezajlott a Tarokk verseny is, amelynek igen 
nagy hagyománya lett az idők során. A második 
nap estéjén a bált rendezték meg, amely idén is 

jó hangulatban telt el, persze a tombolasorsolás 
se maradhatott ki az értékes nyereményekkel. 
Szerdán a kirándulásoké és szakmai progra-
moké volt a főszerep, melyeknek során három 
program közül lehetett választani: erdőjárás Ki-
siblyén, városnézés körbevezetéssel és a Hod-
rusbányai Skanzen meglátogatása. Délután 
hagyománytörténeti előadásokat hallgathattak 
a résztvevők, ahol sok olyan információ hang-
zott el, amely igen sok embernek újdonságot 
jelentett. Este lezajlott a pipaverseny is, ahol 
a résztvevők időt és tüdőt nem sajnálva ismét 
szépen teljesítettek. Ezek után végre elérkezett 
a szakestély, amelyet a Selmecbányai Kultúr-
házban tartottak meg. Bátran ki lehet jelente-
ni, hogy hiába 190-nél több fő vett részt rajta, 
végig mindenki megtisztelte, meghallgatta a 
másikat, és így egy nagyon tartalmas és felejt-
hetetlen, kiváló szakestélyt sikerült megtartani. 
Augusztus 20-án már csak a megemlékezés és 
a búcsú maradt hátra. Látszott mindenkin, hogy 
elfáradtak, de mégis maradnának még pár 
napot, hiszen Selmecbányán csodálatos Diák 
Napok voltak. Jövőre Székesfehérváron a sor, 
hogy megrendezzék ezt az eseményt, e sorok 
szerzője biztosan ott lesz megint, és bátran 
ajánlja mindenkinek, hogy szintén tegyen így.

Stumphauzer Laura

Egyetemünk igen szerves részét képezik a selmeczi diákhagyományok, és egyik legfonto-
sabb programjai közé tartozik a minden évben megtartott SDN, vagyis a Selmeczi Diák Na-
pok. Minden évben más város tartja, sorban Székesfehérvár, Dunaújváros, Sopron, Miskolc, 
és minden 5. évben visszatér Selmecbányára, ahogy idén is.

fotó: Tamás judit
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mozDulj velünk! sportnAp Az egyetemen!

Idén is több száz hallgató mérheti össze tu-
dását majd egy tucat sportágban a Miskolci 
Egyetemi Sportnapon. Különleges nap ez 
egyetemünk életében, hiszen nem csak a di-
ákság mozdul meg ilyenkor, hanem intézmé-
nyünk több szervezeti egysége is (pl.: Rektori 
Hivatal, Kollégiumi Igazgatóság, stb.) képvi-
selteti magát különböző versenyszámokban. 
Komoly múltra és hírnévre tekint vissza ez a 
rendezvény, szinte kivétel nélkül minden év-
ben élsportolók, hírességek, politikusok soka-
sága látogat el az eseményre. Bízunk benne, 
hogy idén sem lesz ez másképp. Beszéljünk 
azonban kicsit a tényekről, mi is várható a 
XVI. Miskolci Egyetemi Sportnapon. 
Ahogy az előző években megszokhattuk, 
valószínűleg most is a kispályás labdarúgás 
lesz a legnépszerűbb sportág csapatszinten, 
de a vízi foci, a csocsó és a darts is szép-
számú amatőr és profi versenyzőt, valamint 
nézőt vonz. Mindezek mellett még olyan ver-
senyszámokban mérhetik össze tudásukat 
a csapatok és az egyéniben indulók, mint a 
tenisz, a streetball, a strandröplabda, az asz-
talitenisz, a sakk vagy a tollaslabda. Az egyik 
legtöbb versenyzőt felvonultató és mindemel-
lett legkülönlegesebb sportág a hétpróba. Az 
újonnan épített Atlétikai Központ pályáját a ta-
valy lebonyolított versenyen vehették először 

birtokukba a hallgatók, idén pedig már teljes 
egészében, minden felszerelésével és nem-
zetközi szintű eszköztárával várja majd a 
versenyzőket a komplexum. Természetesen 
minden évben akadnak olyanok, akik nem a 
„klasszikus” versenyszámokban mérik össze 
tudásukat, hanem gondolva társaikra, főző-
tudományukat állítják csatasorba. Gulyás, 
vadas, ragulevesek, pörköltfélék, sőt még 
grillezett ételek és keleti különlegességek is 
kerültek az asztalra a nap és a rendezvény 
végére, komoly fejtörést okozva ezzel a szak-
értő zsűrinek. 
Miért is fontos még ez a Sportnap az előbb 
felsoroltakon kívül? Az egész napos mozgás 
és versengés mellett kellemesen elfáradva, 
sikerekkel és barátságokkal gazdagodva 
zárul az esemény évről évre. Kiváló lehető-
ség a frissen felvett diákoknak arra, hogy 
megismerjék szaktársaikat, évfolyamtársai-
kat, idősebb hallgatótársaikat, esetlegesen 
oktatóikat, professzoraikat, vagy az egyetem 
más területein dolgozókat. Arra buzdítunk 
mindenkit, hogy bátran jelentkezzen a kari 
koordinátoroknál a rendezvényre, szerkesz-
tőségünkkel és a Megavízió csapatával bizto-
san találkozhattok majd. Az idő hellyel-közzel 
kegyes volt a szervezőkhöz, reméljük, idén 
inkább a szebbik arcát mutatja majd, és za-
vartalanul veheti kezdetét szeptember 23.-án 
a XVI Miskolci Egyetemi Sportnap.

Nagy Tomi

2015. szeptember 23.-án szerdán rendezik meg a XVI. Miskolci Egyetemi Sportnapot, a 
hagyományok szerint kötelezően sporttal töltendő tanítás nélküli munkanap keretében. 

fotó: Kiss Viktor
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A MEAFC férfi felnőtt kosárlabda csapata a 
két csoportban, összesen 51 csapat részvé-
telével megrendezett 2014/2015-ös NB II-es 
bajnokságban a 3. helyet szerezte meg. Köz-
vetlenül a döntő után szándéknyilatkozat kere-
tében jeleztük, hogy amennyiben az NB II-es 
bajnokságban előttünk végzett csapatok nem 
kívánnak, vagy nem tudnak az NB I/B-ben el-
indulni a 2015/2016-os szezontól kezdődően, 
egyesületünk vállalná az NB I/B-ben történő 
szereplést. Az eggyel magasabb bajnokság-
ban történő indulás mellett természetesen arra 
az esetre is jeleztük elkötelezettségünket, ha 
valamelyik jelenlegi NB I/B-s csapat visszalép-
ése miatt nyílna erre lehetőség.
 A miskolci döntőben a bajnokságot megnyerő 
MAFC Martos nem kívánt, nem tudott élni a fel-
jutási jogával, a második helyezetett Debrecen 
pedig már szerepeltetett egy csapatot az NB 
I/B-ben, vagyis nem kerülhetett fel. Az NB I/B-
ben az elmúlt szezonban szereplő csapatok 
közül két U23-as csapat (Szolnok, Szombat-
hely) visszalépett, így a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsége döntésével felkérte 
a MEAFC-ot az NB I/B-ben történő indulásra.
 Az NB I/B-ben történő szereplés az utánpót-
lás-nevelési stratégiánk része is, ezáltal sze-
retnénk újabb impulzust adni a miskolci férfi 
kosárlabdázásnak. Természetesen nagyon 
büszkék vagyunk jelenlegi, 35 éves átlagélet-
korú játékosainkra, hogy sportkarrierjük vége 
felé is ennyire elkötelezettek a kosárlabdázás 
iránt, teljesítményükkel és lelkesedésükkel 
népszerűsítik a sportágat a fiatalok körében. 
Az NB I/B-ben is rájuk számítanánk még 2-3 
évig, természetesen 1-2 „húzó emberrel” meg-
erősítve a csapatot. Azonban az a célunk, 
hogy az NB I/B-s csapat által kínált sportkar-
rier lehetőségével Miskolcon tartsuk a fiatal 
kosaras tehetségeket, a 2014 júliusában (az 
Önkormányzat felkérésére azóta foglalkozunk 

férfi kosárlabda utánpótlás neveléssel) meg-
kezdett munka folytatásával pedig 3 éven belül 
saját nevelésű játékosokkal tudjuk felváltani 
az addigra sportkarrierjüket befejező jelenlegi 
játékosokat.  
 Sokan gondolták úgy, Miskolc férfi vonalon 
hiányzik a magyar kosárlabda „térképéről”, 
illetve Miskolcon is igény lenne arra, hogy 
férfi vonalon is legyen legalább másodosz-
tályban szereplő kosárlabda csapata. A ME-
AFC egyébként jelentős múltra tekint vissza, 
1976-ban és 1977-ben az NB I-ben szerepelt, 
majd pedig 1992–2006 között volt az NB I/B. 
meghatározó csapata. Ezt követően sem 
esett ki, hanem anyagi okok miatt kényszerült 
visszalépésre. Most azonban rendelkezésre 
állnak a szükséges feltételek, egyfajta összef-
ogás alakult ki a miskolci férfi kosárlabdázás 
fejlesztése érdekében, kijelenthető, hogy stabil 
és figyelemre méltó szurkolótáborral rendelke-
ző csapata leszünk az NB I/B-nek.

Rakaczki Zoli

nbi-ben A meAfc kosárlAbDázói!

Egy örömteli sporthírről szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat: a Miskolci Egyetemi Atlétikai 
és Futball Club (MEAFC) férfi kosárlabda csapata az NB I/B-ben folytatja szereplését a 
2015/2016-os idénytől kezdődően.

fotó: Kiss Viktor




