
Jameson Cinefest - p 30
Olimpia és 

tömegsport  - p 32

------------Digitalizáció: 
áldás vagy átok? – p 28

Diploma több éves ipari 
tapasztalattal – P 9 

MEGAZIN
2
016. SZE

P
T
E
M

B
E
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

/ P 23-25

Interjú a PASO 
tagjaival

Tovább emelkedett 
egyetemünk 

népszerUsége
/ P 20-21

/ P 14

Megérkeztek 
a gólyák

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
-

--
--
--
-

--
--
--
-

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

3Fókuszban

MEGAZIN

2
016

. S
ZE

P
T
E
M

B
E
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A Miskolci Egyetem közéleti 
és hallgatói magazinja

5000 példányban

Prof. Dr. Torma András 
rektor

Konyári György

Rada János

Kiss Viktor

https://www.facebook.com/
me.megazin 

www.megazin.uni-miskolc.hu

megazin@uni-miskolc.hu

Boldizsár Csongor, 
Kiss Viktor, Kovács Eszter, 
Nagy Tomi, Rada János, 
Schäffer Anett,
Stumphauzer Laura, 
Tóth Orsolya
Ruth Karin Lévai

2064-3691 

megazin@uni-miskolc.hu

06-70-866-4618 
06-46-565-111/18-30

Takács Tamás - xistenze.com

MIProdukt Kft.

©  Miskolci Egyetem, 2016.
Minden jog fenntartva!

Megjelenik havonta

Felelős kiadó:

Főszerkesztő:

Szerkesztő:

Képszerkesztő:

Facebook:

Web:

Hirdetés:

Munkatársak:

Angol nyelvi lektor:

ISSN:

E-mail:

Telefon:

Digitális szerkesztés:

Nyomda:

Tartalomjegyzék
■  Interjú Prof. Dr. Torma András rektorral  / P 3-6
■   Együttműködési megállapodást írt alá 

az MNB és a Miskolci Egyetem  / P 7
■  A Miskolci Egyetem három oktatója is 

kitüntetést kapott / P 8
■   Diploma - több éves 

ipari tapasztalattal / P 9
■  Cél az etikus és 

eredményes gazdálkodás / P 10
■  Közeledik a gólyabál / P 11
■  Névadójának állított szobrot harmadik 

születésnapján a Konfuciusz Intézet / P 12
■  A magyar nők a párjukat ritkítják / P 12
■  Kunt Gergely kitüntetése   / P 13
■  Megérkeztek a gólyák / P 14
■  Szablyavívás-oktatás 

a Miskolci Egyetemen / P 15
■  A Miskolci Egyetem is megjelent 

a Jamison CineFesten / P 16
■  Lélekharang avatás  / P 17
■  Kutatók Éjszakája beharangozó / P 18
■   Nyáron történt I. Együttműködési megállapodás 

az Eperjesi Egyetemmel / P 19
■   Nyáron történt II. Tovább emelkedett 

az egyetem népszerűsége / P 20-21
■   Pályázatok / P 22
■   Interjú a PASO tagjaival / P 23-25
■   One Idea Leading to Success / P 26-27
■  Digitalizáció - áldás vagy átok / P 28-29
■  Jamison Cinefest - 2016-ban is / P 30
■  Dzsungel könyve / P 31
■  Olimpia és tömegsport  / P 32
■  Egyetemünk sportélete 

a legmagasabb szinten / P 33
■  Mozdulj! Sportolj!  / P 34
■  Keresztrejtvény  / P 35

MEGAZIN

2
016

. S
ZE

P
T
E
M

B
E
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

MEGAZIN

2
016

. S
ZE

P
T
E
M

B
E
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 5. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó : Kiss Viktor 

Az új tanév elején természetszerű-
leg felmerül a kérdés: hogyan ér-
tékeli Rektor Úr az elmúlt tanévet?
Nagy megnyugvást jelent számom-
ra, hogy a Miskolci Egyetemen a 
2015–2016-os tanévben békés, 
nyugodt és alkotó munka folyt: az 
intézményt megrendítő esemény 
nem történt, mind a hallgatók, mind 
pedig az oktatók tették a dolgukat. 
A gazdálkodás és az akadémiai 
munka egyaránt harmonikus volt, az 
egyetem tehát eleget tudott tenni va-
lamennyi kötelezettségének. A stabi-
lizáció mára kiteljesedett, hiszen ma 
már anyagilag is jól áll az egyetem, 
amelynek gyakorlatilag megszűnt 
az adósságállománya, gazdálkodá-
sa pedig kiegyensúlyozott. Köszönet ezért 
az Egyetem minden polgárának, különösen 
Kancellár Úrnak. 

A Miskolci Egyetem  az elmúlt tanévben ma-
gas szintű oktatási tevékenységet és kutató-
munkát folytatott, kibocsájtott mintegy 1900 
diplomát, és felvett jóval több mint 2000 új 
hallgatót. Stabilizálódott a hallgatói létszám 
is, sőt növekedő pályára állt az egyetem, hi-
szen 8%-al több elsőéves kezdhette meg a 
tanulmányait most szeptemberben, mint ta-
valy.

Sikeresen befejeztük az elmúlt hétéves 
(2007–2013) uniós támogatási ciklusban el-
nyert pályázatokat is. Minden pályázatunkat 
megvizsgálták, ellenőrizték, és rendben ta-
lálták mindet, vagyis a hét év során elnyert 
több mint 15 milliárd forint támogatási összeg 
felhasználását törvényesnek ítélték meg a 
hatóságok.

Az elmúlt tanévben jómagam mintegy 400 
eseményen vettem részt, és minimum ennyi 
személlyel is találkoztam. A célom természe-
tesen mindig ugyanaz volt: a Miskolci Egye-
tem pozícionálása a magyar és a nemzetkö-
zi közéletben egyaránt. Találkoztam állami 
vezetőkkel, többek között az Országgyűlés 
elnökével és alelnökével, a külgazdasági és 
külügyminiszterrel, valamint az igazságügyi 
miniszterrel, államtitkárok egész sorával. Ta-
lálkoztam továbbá diplomatákkal, például Iz-
rael, Kína, Mongólia, Equador vagy éppen a 
Benini Köztársaság nagykövetével, és persze 
más hazai és külföldi egyetemek vezetőivel 
is. Számos együttműködési megállapodást 
kötöttem az Egyetem nevében, melyek kö-
zül – jelentősége miatt - kiemelem az Állami 
Számvevőszék elnökével kötött megállapo-
dást.

Az a helyes, hogy ha a rektort mindig az a cél 
vezérli, hogy láthatóvá tegye az egyetemet a 
határokon innen és túl is. A sok-sok találko-

„A STABILIZÁCIÓ MÁRA KITELJESEDETT”
INTERJÚ PROF. DR. TORMA ANDRÁS REKTORRAL

Hagyományos évnyitó nagyinterjúnk keretében a Miskolci Egyetem rektorával, Prof. 
Dr. Torma Andrással beszélgettünk, aki az egyetem helyzetéről, az elmúlt év eredményeiről 
és az új tanév feladatairól, kihívásairól egyaránt tájékoztatta lapunkat és olvasóit.
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zás mind azt a célt szolgálta, amelyet már rek-
tori pályázatomban is megírtam, vagyis hogy 
nem elég jónak lenni, annak is kell látszani.

Egy tavalyi összoktatói–összdolgozói ér-
tekezleten Rektor Úr új Intézményfejleszté-
si Tervről is beszámolhatott. 
Tavaly ősszel a Fenntartó valamennyi felsőok-
tatási intézmény vezetőjének feladatul tűzte 
ki, hogy új Intézményfejlesztési Tervet készít-
senek, és azt december közepéig juttassák el  
a minisztériumhoz jóváhagyás céljából. Ma-
gam korábban úgy véltem, egy teljes évünk 
lehet majd e munkára, ehelyett mindössze pár 
hónap adatott. A dokumentumnak a megadott 
szempontok szerint kellett elkészülnie – iga-
zodva a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. 
Stratégiához. Úgy ítélem meg,  a Stratégia 
megalkotása igazán szerencsés volt, hiszen 
a legrosszabb az, ha egy intézmény nem tud-
ja, hogy merre kell  menjen. Márpedig 1990 
óta a magyar felsőoktatásnak nem volt átfogó 
fejlesztési koncepciója, amely irányt mutatha-
tott. Végre van. 

A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Ter-
ve határidőn belül elkészült és a Fenntartó is 
elfogadta azt. A dokumentum persze nem-
csak a fenntartói elvárás miatt volt fontos, 
hiszen az intézmény mindennapi munkáját 
is megtámogatja, hogy van mihez nyúlnunk: 

tudjuk, hogy mit kell tenni ma, holnap, jövőre 
és az után – egészen 2020-ig. A végrehajtást 
egyébként már ez év januárjától megkezdtük.

Újabb intézménnyel bővült az egyetem 
szervezeti struktúrája. Mit érdemes tudni a 
Konzisztóriumról?
A tavaly nyári felsőoktatási törvény-módosítás 
egy új jogintézményt vezetett be a magyar 
felsőoktatásba: a Konzisztórium intézményét, 
amely lényegében a fenntartói befolyást erő-
síti tovább az egyetemek életében. A Konzisz-
tórium öt főből áll: a rektor és a kancellár mel-
lett tagja három, a Miniszter Úr által delegált 
és a gazdasági szférával erős kapcsolatban 
álló személy. A Miskolci Egyetem esetében 
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke – 
egyben a Konzisztórium megválasztott elnöke 
is –, Dr. Simonyi Sándor, a Trigon Electronica 
Kft. ügyvezető igazgatója és Üszögh Lajos, a 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. általános igazga-
tóhelyettese. A testület feladata az egyetemi 
stratégiai döntések megalapozása, valamint a 
gazdálkodási tevékenységek támogatása és 
ellenőrzése. Az Intézményfejlesztési Tervvel a 
fenntartó gyorsan mélyvízbe dobta az új intéz-
ményt, hiszen a dokumentum csakis azután 
kerülhetett a Szenátus elé, miután a Konzisz-
tórium már megvizsgálta és jóváhagyta azt.

Oktatói és hallgatói szempontból hogyan 
értékelné az elmúlt évet-hónapokat?
Az elmúlt hónapok eredményei bizonyíthat-
ják, hogy a Miskolci Egyetem professzorai 
valóban élen járnak az oktató-kutató munka 
tekintetében, hiszen többen is magas állami 
kitüntetést kaptak, illetve komoly szakmai 
elismerésben részesültek. Idén például az 
augusztus 20-ai Nemzeti Ünnep alkalmából 
Prof. Dr. Dudás Illés, a Gyártástudományi 
Intézet professor emeritusa és Prof. Dr. Ko-
csis Károly, a Földrajz–Geoinformatika Intézet 
igazgatója a Magyar Érdemrend Tisztikereszt-
jét, Prof. Dr. Csőke Barnabás, a Nyersanya-
gelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai 
Intézet professor emeritusa pedig a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át magas 

színvonalú munkájáért. Nem szabad megfe-
ledkezni a tudományos életben elért sikerek-
ről sem: 2016-ban Prof. Dr. Kaptay György, a 
Műszaki Anyagtudományi Kar egyetemi ta-
nára, valamint Prof. Dr. Kecskeméti Gábor, a 
Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára az 
MTA levelező tagjává választatott, a Műszaki 
Földtudományi Kar oktatója, Prof. Dr. Kocsis 
Károly pedig levelező tagsága után rendes 
tagságot nyert a legrangosabb magyar tu-
dományos testületben. Mindez jól példázza, 
hogy nem csupán mi mondjuk, hogy kiváló 
professzoraink vannak, hanem tőlünk függet-
len szervezetek is elismerik a munkájukat.
A Miskolci Egyetem hallgatóinak kiválóságát 
is számos siker igazolhatja, mint például a 

Go-Kart, Go-Bosch! csapat sikerei, vagy pél-
dául az, hogy a miskolci informatikushallgatók 
csapata – egyedül Európából – idén is bejutott 
a rangos nemzetközi szuperszámítógép-ver-
seny kínai döntőjébe, ahol First Prize díjat 
nyert. Jó példa lehet még a Gazdaságtudo-
mányi Kar hallgatóinak szereplése egy nem-
zetközi esettanulmány-megoldó versenyen, 
de az Állam- és Jogtudományi Kar hallgató-
inak kiválósági ösztöndíjai is bizonyíthatják, 
hogy – szemben egyes kiadványok nem 
korrekt szempontok szerinti rangsoraival – a 
Miskolci Egyetemen kiváló hallgatók folytatják 
tanulmányaikat.

Mi a helyzet az új pályázatok terén?
Rengeteg munka áll előttünk, hiszen a kor-

mányzat 2017-ig 
minden 2020-ig 
szóló pályázati fel-
hívást meg kíván 
jelentetni, és oda 
kíván ítélni. A Mis-
kolci Egyetemet 
persze nem éri 
felkészületlenül és 
váratlanul mindez: 
mi már 2014-től 
készenlétben ál-
lunk. Az Egyetem 
jövője szempont-
jából a legmegha-
tározóbb talán a 
mintegy 5 milliár-
dos FIEK-projekt 

lehet, amely egy Felsőoktatási–Ipari Együtt-
működési Központ létrehozásáról szól a Mis-
kolci Egyetemen. Az országban mindössze öt 
helyen állhat fel hasonló központ, hatalmas 
eredmény tehát, hogy az egyik éppen Miskol-
con.
Az Alkalmazott Földtudományi Kutató Inté-
zet ugyanakkor egy 1,2 milliárdos pályázatot 
már elnyert, és jó esélyünk van egy újabb, 
szintúgy 1,2 milliárdos EFOP-projektre is. 
Mindemellett a Miskolci Egyetem hét-nyolc 
Horizont 2020-as pályázaton nyert, amelyet 
közvetlenül Brüsszel bírált el, majd ítélt oda. 
Az országban egyedülálló módon a Műszaki 
Földtudományi Kar hat ilyen pályázatban is 
érintett.

Fotó: Kiss Viktor Fotó : Kiss Viktor 
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A tanulmányi ügyek, az oktatás terén mi 
várható az új tanév során?
Az új tanév talán legfontosabb belső jellegű 
feladata az új Képzési és Kimeneti Követel-
mények (KKK) érvényesítése lesz a Miskolci 
Egyetem életében. Augusztus elején ugyanis 
megjelent az a miniszteri rendelet, amely – 
mintegy 1500 oldalon – valamennyi Magyar-
országon hirdethető alap-, osztatlan, mester-, 
valamint Ph.D. képzés új, európai sztender-
dekhez igazított KKK-ját  tartalmazza. Igen je-
lentősek a változások az eddigiekhez képest, 
vagyis 2017. szeptember elsejéig teljesen át 
kell dolgoznunk a Miskolci Egyetem képzési 
struktúráját, mert a jövőre felvett hallgatókra 
már az új előírásokat kell majd alkalmaznunk. 
Ehhez fokozott erőfeszítésekre lesz szükség 
a Karok és az Egyetem valamennyi szerveze-
te és dolgozója részéről.

Módosult a felsőoktatási törvénynek az a ré-
sze is, amely a kötelező óraszámot írja elő: 
eddig nappali tagozaton legalább 300 kontakt 
óra/félév volt a kötelező, amely most legalább 
200-ra csökkent. Az új KKK kidolgozása során 
minden képzés esetében érdemes, sőt mu-
száj lesz az óraszámokra is összpontosítani, 
hiszen a Miskolci Egyetemen az oktatók óra-
leterheltsége rendkívül magas, oktatóink lé-
nyegesen többet dolgoznak, mint amennyit a 
törvény előír. Most lehetőség nyílik arra, hogy 
terhet vegyünk le a tanárok válláról: törvényi 
lehetőség van tehát arra, hogy lefaragjunk a 
többletterhelésből. Így több idő és energia jut-
hat a bevételszerzésre, a projektekre, a kuta-
tásra és a publikálásra is. 

Milyen lépéseket tervez az egyetem a mű-
szaki karok oktatói gárdájának fi atalítása 
céljából? Hiszen többször is elhangzott az 
egyetemen, hogy mindez a jövő fontos cél-
ját fogja jelenteni.
A fi atalítás, továbbá a legkiválóbb fi atalok 
megtartása céljából a műszaki karok oktatói 
számára kancellár úrral közösen elindítjuk 
az ún. Terplán Zénó Programot, amelynek 
segítségével megkíséreljük a fi atal oktatókat 
itt tartani a Miskolci Egyetemen, mégpedig 
plusz jövedelem és akár lakásbérleti jog biz-
tosításával. Hatalmas ugyanis az ipar elszívó 
hatása, hiszen a közalkalmazotti bérek– a 
magyar felsőoktatás alulfi nanszírozott volta 

miatt – nem versenyezhetnek a piaci szféra 
jövedelmeivel.
Ugyanennek a programnak része, felada-
ta az is, hogy – mint arra korábban utaltam 
– érzékelhető lépéseket tegyen a hallgatói 

lemorzsolódás ellen.  A hallgatót nem elég 
ugyanis felvenni az Egyetemre, hanem meg 
is kell őt tartani. Ennek érdekében kerül sor 
mentor-program, vagy éppen felzárkózta-
tó kurzusok beindítására, és egy egész sor 
további  intézkedés megtételére. A cél egy-
szerű, a lemorzsolódás csökkentése: ha már 
felvettünk egy fi atalembert nem kis erőfeszí-
téssel – hiszen a felsőoktatási intézmények 
között komoly verseny folyik a hallgatókért –, 
akkor igyekezzünk is őt olyan helyzetbe hoz-
ni, hogy tanulmányait nem idő előtt befejezve,  
diplomás szakemberként hagyja el az Alma 
Mater falait!

Befejezésül azt kívánom a Miskolci Egyetem 
vezetése nevében az Egyetem valamennyi 
polgárának, hogy legyen nyugodt, békés és 
kiegyensúlyozott a 2016–2017-es tanévük!
Jó szerencsét!
 Rada János

Fotó: Kiss Viktor

Az MNB új Kiválósági ösztöndíjával együtt így 
több mint 20 millió Ft-tal támogatja a jegybank 
az észak-magyarországi közgazdászképzést és 
összesen 39 hallgató részesülhet ösztöndíjban. 
Az együttműködés keretében a jegybank 15,2 
millió Ft értékben támogatja az egyetem gaz-
daságtudományi mester-és doktori képzésben 
résztvevő hallgatói számára meghirdetésre ke-
rülő célzott ösztöndíjprogramot, az oktatói, kuta-
tói mobilitást, a Vállalkozáselmélet és Gyakorlat 
Doktori Iskola és az MBA képzés fejlesztését, 
nemzetköziesítését, valamint közös szakmai 
rendezvények szervezését. A speciális ösztön-
díjprogram keretében a regionális és környezeti 
gazdaságtan és a vezetés és szervezés mester-
képzési szak 10-10 nappali munkarendű önkölt-
séges hallgatója, valamint a Vállalkozáselmélet 
és Gyakorlat Doktori Iskola doktori programjá-
nak 2 doktorandusz hallgatója részesülhet havi 
ösztöndíjban. Az oktatói és kutatói mobilitást, 
valamint a Vállalkozáselmélet és Gyakorlat 
Doktori Iskola és az MBA képzés keretében 

folyó oktató munka színvonalának emelését 
konferencia-részvétel, konferencia-szervezés, 
tudományos rendezvények, műhelyviták, rövid 
tanulmányutak szervezésének, valamint külföldi 
vendégelőadók meghívásának támogatásával 
ösztönzi az együttműködés. 
A két intézmény első közös szakmai rendez-
vénye már október közepén megvalósul, a „70 
éves a forint”vándorkiállítás első vidéki helyszí-
ne ugyanis Miskolc, a házigazdája pedig a Mis-
kolci Egyetem lesz.  A 15,2 millió Ft értékű támo-
gatási keretösszegen felül a Miskolci Egyetem 
17, a jegybank tevékenységéhez kapcsolódó 
gazdaságtudományi alap- és mesterképzéses 
hallgatója részesülhet az MNB Kiválósági ösz-
töndíjában, összesen 5,1 millió Ft értékben. Így 
az MNB a 2016/2017. tanévben több mint 20 
millió Ft-tal támogatja az észak-magyarországi 
közgazdász képzés fejlesztését és összesen a 
Miskolci Egyetem 39 hallgatója részesülhet ösz-
tön-díjban.
 (Sajtóközlemény, uni-miskolc.hu)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ AZ MNB ÉS 
A MISKOLCI EGYETEM AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
KÖZGAZDÁSZKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT

Budapest, 2016. szeptember 19. – Együttműködési megállapodást kötött a Magyar 
Nemzeti Bank és a Miskolci Egyetem szeptember 19-én. A megállapodás értelmében 
az egyetem 22 gazdaságtudományi mester- és doktori képzésben részt vevő hallgató-
ja kaphat ösztöndíjat, továbbá a jegybank támogatja az oktató és kutatói mobilitást, 
valamint a Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola és az MBA képzés fejlesztését. 
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Prof. Dr. Dudás Illés a Nehézipari Műszaki 
Egyetemen diplomázott okleveles gépész-
mérnökként 1966-ban. Ezt követően a Di-
ósgyőri Gépgyárban szerzett szakmai ta-
pasztalatot önálló tervezőként. Egy korszerű 
fejlesztésekkel foglalkozó kutatócsoport ko-
ordinálását bízták rá, ami után a Gyártáster-
vezői és Fejlesztési Osztály vezetőjévé ne-
vezték ki. Az egyetem oktatói gárdáját közel 
öt évtizede gyarapítja, mely során végigjárta 
a magyar felsőoktatás valamennyi munkaköri 
lépcsőjét. Oktatása elsősorban a forgácsoló 
megmunkálások és eszközeik, illetve a gyár-
tórendszerekkel és a fogazatokkal foglalkozó 
tárgyakra terjedt ki. Prof. Dr. Dudás Illés több 
tudományos és nemzetközi bizottság szakmai 
folyóirat szerkesztőbizottságának, nemzetkö-
zi konferenciák programbizottságának veze-
tője, illetve tagja. Kutatási tevékenysége ered-
ményeiről eddig tizenkilenc darab műszaki 
könyvet, valamint jegyzetet jelentetett meg, 
hét darab könyv szerkesztésében vett részt 
és hat darab nem-műszaki könyv megírásá-

nak volt szerzője, társszer-
zője. Eddig hatszáz darab 
megjelent szakcikkben, 
illetve konferenciaközle-
ményben, kutatási jelen-
tésben, továbbá csaknem 
kétszázötven tudományos 
előadás, valamint tizenhat 
szabadalom, know-how és 
bevezetett újítás keretében 
adott számot eredménye-
iről. A temérdek ipari kutatásban, fejlesztés-
ben, szabadalomban vállalt aktív szerepen 
túl alapító tagja volt az újraszervezett Sályi 
István Doktori Iskolának, és számos hallga-
tónak egyengette sikerhez tartó útját. A világ 
öt kontinensén vett részt továbbképzéseken, 
tanulmányutakon, valamint nemzetközi kon-
ferenciákon – amelyek közül jelen sorok szer-
zője egy előadását személyesen is meghall-
gathatta Kolozsvárott 2015-ben. Tiszteletbeli 
professzornak választotta a Harkovi Műszaki 
Egyetem és a Szent István Egyetem, továb-
bá tiszteletbeli professzornak és doktornak 
a Kolozsvári Műszaki Egyetem. Dudás Illés 
Prof. Emeritusként a Miskolci Egyetemen kí-
vül a Nyíregyházi Egyetemen is tanít, és há-
rom doktoranduszával intenzív tudományos 
kutatómunkát végez. A Magyar Professzorok 
Nemzetközi Szövetségének elnökségi tag-
jaként lelkesen dolgozik az aktív, hatékony 
együttműködés lehetőségének megvalósítá-
sán  a Szövetség vezetőségével és tagjaival 
egyetemben.

 Boldizsár Csongor

A MISKOLCI EGYETEM HÁROM OKTATÓJA IS 
KITÜNTETÉST KAPOTT

2016 augusztusában Miskolci Egyetem három professzora is kitüntetést kapott az Állam-
alapítás Ünnepe alkalmából a Pesti Vigadó dísztermében. Prof. Dr. Dudás Illés és Prof. Dr. 
Kocsis Károly a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, Prof. Dr. Csőke 
Barnabás pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át magas szín-
vonalú munkájáért. Szeptemberi számunkban Prof. Dr. Dudás Illés munkásságát foglalnánk 
röviden össze.
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Fotó: internet

A Műszaki Anyagtudományi Kar már máso-
dik alkalommal indítja el duális képzését. Az 
előző évben a Járműipari öntészeti speciali-
záción választhatták a duális képzést a hall-
gatók, idén azonban már Hőkezelés és képlé-
kenyalakítás, valamint Polimer- és Vegyipari 
technológia specializációkon is fogadnak hall-
gatókat az egyetem partnervállalatai. Az idei 
tanévben 17 partnervállalat összesen 25 el-
sőéves anyagmérnököt fogad, amely mind a 
vállalatok számában, mind a diákok vonatko-
zásában jelentős növekedést jelent az előző 
évhez képest. A szerződés aláíró ünnepséget 
Dr. Mende Tamás, a Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar duális képzési felelőse konferálta. 
Miután köszöntötte a jelenlévő oktatókat, a 
cégek képviselőit és a hallgatókat, felkérte 
Dr. Palotás Árpád Bencét, a Műszaki Anyag-
tudományi Kar dékánját, hogy tartsa meg 
nyitóbeszédét. Elsősorban a duális képzés 
előnyeire helyezte a hangsúlyt, a hallgatók 
ipari gyakorlattal a hátuk mögött fogják átven-
ni oklevelüket a képzés végén, tehát jelentős 
előnnyel indulnak majd a többi pályakezdő 
között. Abbéli reményét fejezte ki, hogy az 
aláírt szerződések nem csupán a megszabott 
ideig biztosítanak majd gyakorlati helyet a 
hallgatóknak, hanem mindkét fél megelégszik 
a közös munka eredményeivel, és a jövőben 

is folytatódhat a sikeres kooperáció. Ezt köve-
tően Dr. Horváth Zita, általános rektorhelyet-
tes köszöntötte a vendégeket. Beszédében 
kitért arra, hogy a hallgatók életében ez a nap 
nagy jelentőséggel bír, hiszen új életpályát 
kezdenek el, amely remélhetőleg sikerekkel 
kecsegtet számukra. Örömét fejezte ki, hogy 
a tavalyi aláíró ünnepség helyszínéül szolgá-
ló termet a rendezvény immáron kinőtte, ez 
egyaránt köszönhető a cégek bővülésének, 
illetve a hallgatói létszám növekedésének. 
Végezetül hozzátette, hogy a duális képzés 
egy olyan stratégiai irányvonalat jelenthet, 
amely valamilyen módon segíthet orvosolni 
a Magyarországon uralkodó mérnökhiányt. A 
köszöntő beszédek sorát David Toth, a NE-
MAK Győr Alumíniumöntöde Kft. ügyvezető 
igazgatója zárta. Véleménye szerint a magyar 
ipar számára is fontos, hogy olyan mérnökök 
kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik mögött 
megfelelő akadémiai háttér és gyakorlati ta-
pasztalat is áll, ennek a záloga lehet a duális 
képzés. Reméli, hogy a vállalatok és a Mis-
kolci Egyetem között továbbra is fennáll ez a 
szoros kapcsolat. Ezt követően került sor az 
ünnepélyes szerződés-aláírásokra, majd a 
záróbeszédet Szabóné Bánfalvi Marianna, a 
BorsodChem Zrt. HR vezetője tartotta meg. A 
rendezvényt fogadással, délután pedig szak-
mai fórumokkal zárták.

 Boldizsár Csongor

DIPLOMA – TÖBB ÉVES IPARI TAPASZTALATTAL

A duális képzésre felvételt nyert anyagmérnök hallgatók 2016. szeptember 7-én írták alá 
szerződéseiket a számukra gyakorlati jártasságot biztosító vállalatokkal. 

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Kiss ViktorFotó: 

A Számvevőszéket az Országgyűlés 2015-
ben kérte fel arra, hogy szélesítse a vezetői 
rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékeny-
ségét, és támogassa az etikus közpénzügyi 
vezetőképzést. Domokos László, az Állami 
Számvevőszék elnöke és Prof. Dr. Torma 
András, a Miskolci Egyetem rektora 2015. 
november 10-én írt alá együttműködési meg-
állapodást a közpénzekkel, közvagyonnal 
való gazdálkodás színvonalának javítását, 
fejlesztését szolgáló képzés és kutatás fel-
tételeinek megteremtése érdekében. Ebben 
megegyeztek a Miskolci Egyetem szerveze-
tén belül működő kihelyezett intézeti tanszék 
létrehozásáról is.

Az együttműködési megállapodás kiterjed 
a közpénzekkel és közvagyonnal gazdálko-
dó szervezetek vezetői képzésére alkalmas 
oktatási programok kialakítására és képzési 
modulok fejlesztésére. Az ÁSZ és az egye-
tem vezetői 2016. január 21-én az együtt-
működési megállapodásban foglaltak végre-
hajtása érdekében kiegészítő megállapodást 
írtak alá, amelyben meghatározták az intézeti 
tanszék létrehozásával, a közös kutatással 

és oktatással kapcsolatos kérdéseket is. A 
megállapodás keretében a közszolgálati tel-
jesítménymenedzsment egyéves szakirányú 
továbbképzés tananyagát a Miskolci Egyetem 
dolgozta ki, és teremtette meg a képzés 2016. 
szeptemberi indításának feltételeit, amihez a 
helyszínt az ÁSZ biztosítja.

A szeptemberben megindult képzés célja 
olyan szaktudás átadása, amely a szervezeti 
teljesítmény mérésére, a teljesítményértéke-
lési rendszerek kialakításának döntés-előké-
szítésére, az elért teljesítmények elemzésére 
és ellenőrzésére készíti fel a szakembereket. 
A következő néhány évben az Állami Szám-
vevőszék mintegy 100 számvevőjét iskolázza 
be erre a szakirányú továbbképzésre. Bátran 
vállaljuk, hogy nemcsak az ellenőrzötteknek, 
hanem az ellenőröknek is szélesíteniük kell 
azt a tudást, amely a közpénzek eredmé-
nyes és célszerű felhasználása kultúrájának 
a megteremtéséhez szükséges – mondta el 
Domokos László.

(a www.aszhirportal.hu közleménye alapján)

CÉL AZ ETIKUS ÉS EREDMÉNYES GAZDÁLKODÁS

ELINDULT A MISKOLCI EGYETEM ÉS AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK KÖZÖS KÉPZÉSE

Kezdetét vette a Miskolci Egyetem és az Állami Számvevőszék közös közszolgáltatási 
teljesítménymenedzsment képzése, amely az etikus és eredményes gazdálkodásra készíti 
fel a közszférában dolgozó szakembereket. A szakirányú továbbképzés a Gazdaságtu-
dományi Kar égisze alatt zajlik.

Fotó: Állami Számvevőszék 

KUTATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK, 
KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, 
KONFERENCIÁK ÉS PUBLIKÁCIÓK 
FINANSZÍROZÁSA A PALLAS ATHÉNÉ 
ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁVAL

A Pallas Athéné Alapítványok az alábbi 
területeken hirdetnek pályázati, támogatási 
programokat:

–    külföldi tanulmányutak, szemeszterek, 
kutatások, illetve konferencialátogatások 
fi nanszírozása akár 2 évig,

–    saját cikkek, kutatási eredmények publiká-
lásának, külföldi szakkönyvek kiadásának 
és tananyagfejlesztés támogatása,

–    PhD és tanulmányi ösztöndíjak fi nanszírozása 
6 hónaptól akár 3+1 éven át,

–    vendégkutatói és oktatói programok és konfe-
renciák támogatása,

–    diákszervezetek, szakmai versenyek, kurzusok 
fi nan szírozása.

További részletek és a jelentkezés feltételei: www.pallaspalyazatok.hu

A MI ÁLMUNK…

…HOGY A TIÉD
VALÓRA VÁLJON!

November 11-én díszbe öltözik a campus 
főépülete az elsőévesek bálján, a Miskolci 
Egyetemi Gólyabálon. Reményeink szerint 

több ezer estélyi ruhába öltözött fi atal veszi 
majd birtokba az épületet, hiszen az ősszel 
újrainduló tanév egyik kiemelkedő kulturális 
és közösségi rendezvénye valósul meg.
Az estély legünnepélyesebb pillanataiban az 
újdonsült hallgatók leteszik esküjüket a bálo-
zó közönség előtt – ezután válnak a Miskolci 
Egyetem polgáraivá. A további programok 
több helyszínen zajlanak, a hajnalig tartó 
estélyt számos fellépő színesíti. A részletes 
programról, fellépőkről, jegyárakról hamaro-
san mindent megtudhattok!

Infó: www.mehok.hu/golyabal, facebook.com/
miskolci.egyetem.hok

GÓLYÁK TÁNCA A MISKOLCI EGYETEMI GÓLYABÁLON

A gólyabál november 11-én az ünnepélyes megnyitó után idén is a gólyák táncával kezdődne, 
amelyre gólyapárok és (gólya) szólótáncosok jelentkezését várjuk! A táncpróbák keddi és csütörtöki 
napokon lesznek megtartva az A/4 (régi) aulában. A próbákon és a nyitótáncon résztvevők testnevelés alá-
írást kaphatnak. Az aláíráshoz és a nyitótánci részvételhez szükséges a próbákon legalább 10 alkalommal 
részt venni. 
Az első találkozó, amelyen mindent megbeszélünk (próbák, ruhák, koreográfi a stb.): 2016. szeptem-
ber 27. (kedd) 18 óra. Helyszín: a főbejárat előcsarnoka.
Jelentkezni előzetesen 2016. szeptember 27. (kedd) 16.00-ig lehet Hugli Emesénél, a Hallgatói Központ 
A/1 mfszt. 7-es irodában, vagy a huglie@uni-miskolc.hu e-mailen.

MISKOLCI EGYETEMI GÓLYABÁL 2016
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Az avatáson Nagy Lajos szobrászművész Konfuciuszt 
ábrázoló alkotását egyetemünk rektora, Dr. Torma 
András és Ding Jiansheng, a Wanhua-BorsodChem 
vegyipari csoport vezérigazgatója leplezte le.
A Miskolci Egyetemen négy éve folyik kínai nyelvokta-
tás. Először Kína Központ alakult a Wanhua-Borsod-
Chem Zrt. támogatásával, majd az akkori vezetés, a 
Pekingi Vegyipari Egyetem (BUCT), valamint a Wan-
hua-BorsodChem Zrt. erőfeszítéseinek köszönhetően 
jött létre a Konfuciusz Intézet.
Ding Jiansheng a megnyitón mondott beszédében 
hangsúlyozta Konfuciusz tanításainak nem csak a 
kínai, hanem az egész emberi civilizációra gyakorolt 
jelentőségét, és kiemelte, hogy Magyarország és Kína 
együttműködésének sikere nem csak gazdasági, ha-
nem kulturális alapokon is nyugszik. 
A szobor amellett, hogy egy kicsit hozzájárul az intézet 
autentikusabb megjelenéséhez, emlékezteti majd az 

itt elhaladókat arra, milyen fontos a folyamatos tanu-
lás, az új ismeretek megszerzése, azok létrehozása 
és terjesztése ahhoz, hogy megtaláljuk a fejlődésün-
ket szolgáló lehetőségeket.
Az ünnepséget a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
előadása zárta, melynek kórusa Joseph Haydn: Vihar 
c. művét adta elő.
 Tóth Orsi

A pályázat során 
nagy szabadságot 
biztosítunk az alko-
tók számára, műfaji 
korlátozás nélkül. Ír-
hatsz verset, esszét, 
novellát, regényt, 
dalszöveget, végez-
hetsz tudományos 
vagy tudománytalan 
kutatást, alapozha-
tod pályamunkádat 

saját vagy mások megfi gyeléseire, 
megérzéseire, tapasztalataira vagy 
csak egyszerűen a képzelőerőd-
re. Viheted a munkádat a mondat 

megcáfolásának vagy megerősí-
tésének irányába, tekintheted ezt 
esztétikai kérdésnek vagy nézhe-
ted a párkapcsolatok oldaláról. De 
szemlélheted teljesen másképp is. 
Lehetőséget kapsz arra, hogy azt 
kezdesz a fenti mondattal, amit 
csak akarsz. Ez milyen?
És még terjedelmi korlátok sin-
csenek. Egyénileg, párban és 
csoportban is készítheted. Határ a 
csillagos ég. Határideje csak a pá-
lyamunkák beérkezésének van és 
ez pedig 2016. október 31.
Leadás helye: ME BTK Szociológiai 
Intézete (Miskolc–Egyetemváros, 

3515 B/2-es épület 1. emelet), vagy 
a boleva@uni-miskolc.hu e-mail 
cím.
A legjobbak díjazásban részesül-
nek, illetve abban a lehetőségben, 
hogy munkáikat bemutathatják a 
MAB Erzsébet téri épületében ren-
dezett nagyszabású díjátadó ün-
nepségen.
Díjak:

I. kategória: 50 ezer Ft
II. kategória: 30 ezer Ft.
III. kategória: 20 ezer Ft.
Valamint különdíjak.

NÉVADÓJÁNAK ÁLLÍTOTT SZOBROT HARMADIK 
SZÜLETÉSNAPJÁN A KONFUCIUSZ INTÉZET

A MAGYAR NŐK A PÁRJUKAT RITKÍTJÁK

A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete idén ünnepli 3. születésnapját. E jeles alka-

lomból 2016. szeptember 2-án szoboravató ünnepségen állítottak emléket az intézet 

campusunkon betöltött szerepének. 

A fenti mondat sokféleképpen értelmezhető. Ezzel a címmel és ebben a témában hirdet 

pályázatot a ME Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézete, két korosztály (14–18, 

illetve 18+) számára.
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A díjat a hazai történettudomány meghatározó 
intézménye, a Hajnal István Kör Társadalom-
történeti Egyesület ítélte oda, átadására pedig 
a HIK augusztusi gödöllői konferenciáján került 
sor. A laudáció szerint 2016-ban Kunt Gergely a 
Társadalmi képzetek Magyarországon kamasz-
naplók tükrében 1938–1956 című munkájáért 
kapta meg a rangos szakmai elismerést. A díj 
összefüggésében a díjazottal beszélgettünk.

Hogyan jutottál ehhez az egyedülálló, igazán 
különleges kutatási témához?
– A mai társadalomtörténet-írás fontos jellemző-
je, hogy – szemben a történelem hagyományos, 
eseménytörténeti elbeszéléseivel – nem elitis-
ta: nem a politikai, gazdasági vagy kulturális 
elitre fókuszál, hanem a hétköznapi szereplők 
felé fordul. A történelmet „alulnézetből” szem-
lélő irányzat engem is ösztönzött, és fő kérdé-
semmé az vált, hogy hogyan gondolkodtak az 

emberek egy bizonyos történeti periódusban. 
Természetesen ez egy roppant nehezen meg-
válaszolható kérdés, hiszen a hivatalos és a 
fél-hivatalos forrásokra – az egyes törvények-
től egészen a sajtótermékekig – a hatalom, az 
elit elvárás-rendszere és szemlélete nyomta rá 
a bélyegét. Magam ezért a privát naplókat vá-
lasztottam, mint olyan forráscsoportot, amelyen 
keresztül megismerhetővé válhat a mindenna-
pi emberek gondolkodásmódja. A javában 19. 
századi alapokon álló, túlterhelt és alulfi nan-
szírozott levéltári-múzeumi rendszerben azon-
ban csekély számú olyan privát dokumentum 
őrződött meg, amelyet hétköznapi emberek ír-
tak. Ezért újsághirdetéseket adtam fel, amelyek 
segítségével végül összegyűjthettem a meg-
felelő forrásokat. Döntőleg viszont olyanok je-
lentkeztek a hirdetésekre, akik a II. világháború 
idején, amikor is naplót vezettek, fi atalok voltak. 
Így kerültem kapcsolatba a kamasznaplókkal, 
amelyek összehasonlító elemzéséből aztán a 
disszertációm is született.

Most, hogy a kutatásod eredményeit könyv 
formájában is összegezhetted, merre tovább?
– Jelenleg erőteljesen foglalkoztat az a kérdés, 
hogy egy adott területen élő etnikumnak, nem-
zetnek mennyiben ragadható meg valamifajta 
sajátos gondolkodásmódja. A problémafelve-
tés természetesen nemzetközi összehasonító 
elemzésre formál igényt, ennek megfelelően 
osztrák kamasznaplók vizsgálatába fogtam. A 
forrásokban megragadható osztrák mentalitás 
elemzése, majd összehasonlítása a magyaror-
szági kutatások eredményeivel, már a jövőbeni 
habilitációm témája lehet.
(Kunt Gergely könyve hamarosan a Korall Ki-
adónál fog megjelenni.)
 Rada János

NÍVÓS ELISMERÉS 
A MISKOLCI EGYETEM OKTATÓJÁNAK

KUNT GERGELY ÉS A 20. SZÁZADI KAMASZNAPLÓK

Benda Gyuláról, a magyar társadalomtörténet-írás jeles alakjáról elnevezett és a kima-
gasló teljesítményt nyújtó fi atal társadalomtörténészek munkáját elismerni hivatott díjat 
vehetett át augusztusban Dr. Kunt Gergely, a ME Bölcsészettudományi Kar Történettudo-
mányi Intézetének tanársegédje. 
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Mikor és milyen célkitűzéssel alakult meg az 
iskola?

A magyar kultúrában hosszú történelmi háttérrel 
rendelkezik a szablyavívás, amely gyakorlatilag 
csak a lovagi kor idejében szorult vissza. Előtte 
a könnyűlovas harcmodor elengedhetetlen kel-
léke volt, majd később az Oszmán Birodalom 
térhódítása miatt a végvári harcok során újra 
előtérbe került. Az újkorban a magyar huszár-
ság volt, amely egész Európával megismertette 
ezt a fegyvert és a hozzá tartozó harcmodort, 
amelyet most mi a Miskolci Egyetem polgárai 
felé is szeretnénk népszerűsíteni.
Az iskolánk meglehetősen új keletű. Egy év-
vel ezelőtt indult el Miskolcon ez a képzés a 
nyíregyházi vívómester, Dr. Tóth A. Tamás és 
oktatótársa, Sípos László jóvoltából. Jelenleg 
Forgács Márton és az én irányításom alatt mű-
ködik.
Az iskola célja a történelmi magyar katonai 
szablyavívás oktatása és megtartása a jövő 
nemzedékek számára. Azon túl, hogy felbecsül-
hetetlen kulturális értéket képvisel, ez volt az a 
tudás, amely a két világháború között a magyar 
sportvívást olimpiai és világbajnoki aranyér-
mekhez juttatta. Tehát egy nagyon jó sportolási 
lehetőséget is nyújt, amely az egyetemi sport 
részévé kíván válni, mivel a selmeci diák-
hagyományokban is szerepel a szablya.

Hogyan kell elképzelni 
az edzéseket?

A kezdő tagok és a testnevelés 
aláírást megszerezni kívánó hall-
gatók fa szablyákkal kezdenek 
el gyakorolni. Nagyon fontos, 
hogy minden mozdulatot a lehe-
tő legtökéletesebben begyakoroljanak, 
amiben segítség a fakard kis tömege, valamint 
az, hogy ez egy életlen, tompa tárgy, amellyel 

nem tudnak komoly sérülést okozni egymás-
nak. Elsősorban kifejezetten a helyes védeke-
zést kell elsajátítani.
A haladó tanulók és oktatók már a versenyeken 
látható sportkardokkal gyakorolnak. Az edzések 
során a támadó stílust kívánjuk felerősíteni a 
sportoló mozgásában. Ezek a könnyű és vé-
kony pengéjű kardok kiválóak a jól kivitelezett 
szúrások begyakorlására.

Kinek ajánlott a szablyavívás?

Sportként nőknek és 
férfi aknak egyaránt. Az 
egyetemi hallgatók pe-
dig a kultúránk egy fele-
désbe merülő, de annál 
értékesebb elemének 
megismerése közben 
tudják megszerezni a 
testnevelés aláírásukat. 
Életkor tekintetében 12 
éves kor alatt nem aján-
lott, ellenben felső korhatárt nem lehet szabni. 
Azért tudnám továbbá ajánlani, mert ez a sport 
önbizalmat, határozottságot és tartást is ad.
Az edzések minden szerdán 17:15-kor kez-
dődnek az egyetemi Körcsarnok galériáján. A 
sportról, illetve az edzésekről további informá-
ciót a miskolciszablyavivas@gmail.com e-mail 

címen kaphattok. 
 

 Boldizsár 
 Csongor 

Az idei rendezvény augusztus 21-től 25-ig 
várta a gólyákat a Miskolci Egyetemre, hogy 
bevezesse őket az egyetem, az Egyetemvá-
ros, a hallgatói élet világába, ami során a fris-
sen felvett fi atalság – a lézerharctól és 
az éjszakai vetélkedőktől az egyetemet 
bemutató előadásokon át egészen a 
miskolctapolcai barlangfürdőzésig 
terjedő – színes, változatos és élmé-
nyekben dús programokon vehetett 
részt. A „főhadiszállásokat” jelentő 
kollégiumok környéke, sőt szinte 
az egész parkos-ligetes campus 
napokig zengett a kari köszönté-
sektől, és persze selmeci nóták 
is megszólaltak, hiszen a sel-
mecbányai diákhagyományok 
megismertetése szintúgy 
fontos célját és részét képe-
zi a miskolci Gólyatábornak. 
Természetesen idén sem maradt el a ha-
gyományos sportnap, amelyen a különböző 
karok gólyái egymással is összemérhették 

erejüket, mégpedig több versenyszámban is.
Kiss Máté ME-HÖK elnök mellett Prof. Dr. 
Torma András rektor és Dr. Deák Csaba kan-
cellár is köszöntötte a gólyákat a rendezvény 
hivatalos megnyitóján, és mindhármójuk 
felhívta a fi gyelmet annak a számtalan le-
hetőségnek a meglétére, amelyet a campus 
szeptembertől tartogat a hallgatóság számá-
ra. Ami pedig a záró-éjszakát illeti, látványos 
tűzijáték jelezte a campuson: megérkeztek a 
gólyák, indulhat az új szemeszter.
A Miskolci Egyetem Gólyatábora továbbra is 
népszerű az intézménybe felvételt nyert hall-
gatók körében – idén mintegy hatszáz leen-
dő elsőéves jelentkezett –, amihez a gazdag 
programkínálat mellett szintúgy hozzájárul-
hat, hogy a miskolci rendezvényt nem jel-
lemzik a sajtóban időről időre napvilágot látó, 
más intézmények hasonló rendezvényein tör-
ténő botrányos események. A Miskolci Egye-
tem gólyai idén is biztonságban szórakozhat-

tak, és ismerhették meg egymást, 
valamint felsőbb éves 

hallgatótársai-
kat.

MEGÉRKEZTEK A GÓLYÁK – 
FELPEZSDÜLT AZ EGYETEMVÁROS

Augusztus végén, a nyári szünet több hetes-hónapos csendje után újra megmozdult a 
miskolci campus, újra elevenség, élet járta át a tereit, megérkeztek ugyanis a Miskolci 
Egyetem frissen felvett hallgatói, és kezdetét vette a 2016. évi Gólyatábor – vagy aho-
gyan Miskolcon hívják: a Balekhét.

Fotó: Kiss Viktor Fotó: internet

„... ÖNBIZALMAT, HATÁROZOTTSÁGOT ÉS TARTÁST IS AD”
SZABLYAVÍVÁS-OKTATÁS A MISKOLCI EGYETEMEN

A sportolás mellett értékes magyar hagyományokkal ismerkedhetnek meg azok a hallga-
tók, akik élnek a szablyavívás elsajátításának új lehetőségével. Matusz-Kalász Dáviddal 
beszélgettünk, aki a Miskolci Egyetem hallgatójaként vezeti a Miskolci Magyar Szablya-
vívó Iskolát.
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Meddig és hova nyúlnak vissza a Miskolci Egye-
tem gyökerei? Mely épület jelenik meg a Miskolci 
Egyetem címerén? Mi a hagyományos, diákha-
gyományok szerinti köszöntés a Miskolci Egye-
temen? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekből 
összeállított, feleletválasztós zh-tesztet írhattak 
középiskolás fi atalok a CineFest esti rendezvé-
nyei idején a Miskolci Egyetem standjánál, a jó 
válaszokkal pedig értékes egyetemi 
ajándéktárgyakat, például füzetboxot 
és tollkészletet nyerhettek. Idén ugyanis 
önálló standdal jelent meg az egyetem 
a Jameson CineFesten. Persze nem 
csupán a zh-írásra, hanem a koncer-
tek közötti pihenésre is lehetőséget te-
remtett az egyetem által elfoglalt placc, 
ugyanis a Könyvtár-Levéltár-Múzeum 
dizájnos babzsák-foteljei is kitelepültek 
a Városháztérre. A lepihenni vagy éppen 
tesztet írni vágyók mellett azonban olya-
nok is voltak, akik az éjszakai koncerte-
zést-táncolást is megszakították azért, 
hogy felkeresve a Miskolci Egyetem 
tájékoztató pultját egy-egy kar képzési 
lehetőségei felől érdeklődjenek. 
– Természetesen tisztában voltunk azzal 
a ténnyel, hogy a középiskolás fi atalok 
jellemzően nem olyan céllal vágnak a 

hétvégi, péntek-szombati éjsza-
kába, hogy továbbtanulással és 
egyetemi képzésekkel foglalkoz-
zanak. A célunkat tehát elsősor-
ban az jelentette, hogy megjele-
nítsük az egyetemet, és a Miskolci 
Egyetem logója, neve, standja ne 
hiányozzon egy olyan kiemelt mis-
kolci kulturális eseményéről, mint 
amilyen a Jameson CineFest. A 
játékkal azonban mégiscsak sike-
rült megszólítanunk a fi atalságot, 
hiszen sokan töltötték ki a tesz-
tet, és sokan nyertek egyetemi 
ajándéktárgyakat. Természetesen 
ebben mi is segíteti próbáltunk, 
hiszen ez most egy olyan „zh” volt, 

amely során szabad volt kérdezni. A célt ugyanis 
az jelentette, hogy tájékozódva a Miskolci Egye-
temről a vállalkozó kedvű középiskolások elérjék 
az nyereményekhez szükséges pontszámot. Ösz-
szességében, úgy gondolom, sikeres volt a pro-
jekt – mondta el Rada János egyetemi tanárse-
géd, kommunikációs szakreferens.

A MISKOLCI EGYETEM IS MEGJELENT 
A JAMESON CINEFESTEN

Fotó: Konyári Ádám

Fotó: Kiss Viktor

ug

A Miskolci Egyetemről szóló „zh-tesztet” írhattak, az egyetem képzései felől érdeklőd-
hettek, vagy egyszerűen kényelmes babzsákokon pihenhettek le a CineFest látogatói a 
Miskolci Egyetem standjánál, amely a Városháztéren várta látogatóit.

Az ünnepségre délután három órakor került 
sor és a szemerkélő eső ellenére is számos 
egykori és jelenlegi hallgató, oktató, valamint 
egyetemi polgár vett részt. Az avató ceremó-
niát Debreczeni Dániel a. Ray, gépészmérnök 
PhD hallgató nyitotta meg. Beszédében külön 
megköszönte mindazok segítségét, akik a két 
éves munkafolyamat során támogatták a kez-
deményezést. Kiemelte Litwin József iparmű-
vészt, aki a haranglábat készítette el, illetve 
Gombos Miklóst, akinek magát a harang önté-
sét köszönthetjük. "Reményeink szerint a Lé-
lekharang olyan jelképpé válik, amelyet mind 
tanáraink, mind pedig egyetemünk mai és egy-
kori diáksága a magáénak érez majd, és amely 
mindnyájunkban elhunyt 
társaink emlékét fogja 
felidézni, hirdetve közös-
ségünk erejét és párját 
ritkító összetartását, és 
ezáltal válva azzá a szim-
bólummá, amivé csak-
nem két évvel ezelőtt 
közösen megálmodtuk" 
- tette hozzá végezetül. 
Ezt követően felkérte Dr. 
Nagy Lajost, az OMBKE 
elnökét, hogy tartsa meg 
beszédét. Dr. Nagy Lajos 

elsősorban arra világított rá, hogy a munkálatok-
ba az egyetem minden karáról érkezett hallgatói 
segítség, illetve azt is kiemelte, hogy az Akadé-
mia történetében hallgatói kezdeményezéssel 
még sosem létesült lélekharang. "Ez a nemes 
összefogás kiváló alapot szolgáltat arra, hogy a 
hallgatók még inkább magukénak érezzék törté-
nelmi hagyományainkat, és szélesedjen a Sel-
meci örökség" - tette hozzá. Véleménye szerint 
a Kopjafa és a Lélekharang közelsége rendkívül 
meghitté fogja tenni a megemlékezéseinket. 
Hozzátette, hogy ez a harang azt is hirdeti, hogy 
habár szakmáik nincsenek könnyű helyzetben, 
a bányász-kohász társadalom szilárd és to-
vábbra is azon dolgozik, hogy az emberek jólé-
tét biztosítsa. Végezetül arra mutatott rá, hogy a 
Lélekharang akkor fogja elnyerni igazi értelmét, 
ha rendszeresen felkeressük és valamilyen for-
mában megemlékezünk elhunyt társainkról. Ha 
fejet hajtunk azok előtt, akik már nincsenek kö-
zöttünk és úgy élünk, hogy kivívjuk a szakma 
becsületét és a harang kondulását. Beszédét 
követően a történelmi egyházak lelkipásztorai 
megáldották, illetve felszentelték az alkotást. A 
harang kondulása előtt a bursch diákság, külön 
erre az alkalomra írt nótát adott elő. Az avatás 
zárásaként a magyar, a bányász, illetve a ko-
hász himnusszal emlékeztek meg a jelenlévők 
az eltávozottakról. 

 Boldizsár Csongor 

MEGKONDULT A LÉLEKHARANG

Szeptember 17-én, a könyvtár melletti parkrészen avatták fel a Miskolci Egyetem elhunyt 
polgárainak emléket állító Lélekharangot. 
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Fotó: Kiss Viktor

A kulturális, oktatási, tudományos és műszaki 
csere program elősegítésének közös szándé-
ka alapján a Miskolci Egyetem és az Eperjesi 
Egyetem a megállapodás keretében törekszik 
a kölcsönös előnyöket szolgáló együttműkö-
dés elősegítésére. Az együttműködés magába 
foglalja a közös oktatási és kutatási tevékeny-
séget elsősorban a lehetőségek feltárásával és 
a megfelelő személyek bevonásával, valamint a 
közös érdeklődési körökhöz tartozó területeken 
történő információcserét és publikációt. A két 
egyetem képzési profi ljának összevetése alap-
ján az együttműködés elsősorban a bölcsészet-
tudományi és az egészségügyi szakemberkép-
zés területére terjed ki. 

Figyelemre méltó ugyanakkor az a tény is, hogy 
az egykori Eperjesi Evangélikus Jogakadémia 
Miskolcra költözése felveti az Állam- és Jogtu-
dományi Karral való együttműködés lehetősé-
gét is. A megállapodás szerves részét képezi 
az oktatók és kutatók rövid idejű látogatásainak 
ösztönzése, előadások tartása, konferenciák 
szervezése, illetve közös kutatások és tudomá-

nyos publikációk előmozdítását szolgáló egyéb 
oktatási vagy tudományos feladatok ellátása. A 
megállapodás értelmében a két egyetem vállal-
ja továbbá, hogy kezdeményezik és elősegítik 
az oktatók, a kutatók és a hallgatók tanulmánya-
it és kutatási tapasztalatszerzését, valamint az 
elérhető ösztöndíj-támogatások megszerzését. 
A megállapodás az egyetemek képviselői aláí-
rásának napján lép hatályba, és öt évre szól. A 
hatály – természetesen – közös megegyezéssel 
meghosszabbítható. 
 (forrás: uni-miskolc.hu)

NYÁRON TÖRTÉNT I.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EPERJESI EGYETEMMEL

2016 júniusában együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetem és az Eper-
jesi Egyetem (Szlovákia). Az együttműködés tárgya az oktatási, tudományos és kulturális 
kapcsolatok fejlesztése és cseréje az érintett két országban hatályos jogszabályok fi gye-
lembe vételével.

KUTASSUK EGYÜTT  
A TUDOMÁNY CSODÁIT!
…interaktív bűnügyi játék; jogi kvíz; vicces vagy meg-
hökkentő kulturális szokások; robotok; egészségügyi 
vizsgálatok; testünk titkai; szablyavívás; kézműves 
foglalkozások; érdekes kémiai, látványos fizikai kí-
sérletek; látványcsapolás és alumíniumöntés; mire jó 
az üdítős kupak; porcelán és kerámia ajándéktárgyak  
öntése; csillagvizsgálás; Bosch szerszámgépek;  
szélcsatorna; porrobbanás a konyhában; térképes 
kvízjátékok; EU-kígyó; robotfoci; pattintott kőesz-
köz készítés; bányalátogatás; látványos ásványok;  
Idegennyelvi próbálkozásOK; kínai nyelvtanulás  
és kalligráfia; kínai teaceremónia; anyagtudományi 
játszóház…

DÉLUTÁN 5-TŐL ÉJJEL 11 ÓRÁIG
…mintegy százféle, máskor nem látható és ki nem 
próbálható különlegesség, érdekességek, természet-
tudományi kísérletek, játékok kicsiknek és nagyok-
nak…

INGYENES KÖZLEKEDÉS 
NEM MINDENNAPI  
TRANSZFERBUSSZAL…

TOVÁBBI HELYSZÍNEK:
Avasi Gimnázium, Jezsuita Gimnázium

MINDEN 
PROGRAM 
INGYENES!

A
MISKOLCI 

EGYETEMEN

Légy Te is részese a

tudomány csodájának!

VÁRUNK!

uni-miskolc.hu
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erősíti pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek 
és a több intézményből integrált nagyvárosi egye-
temek között. Mindez köszönhető egyetemünk 
magas, gyakorlatorientált képzési színvonalának, 
az egyedülállóan jó diákéletének, a felelős régi-
ós és országos társadalmi szerepvállalásának 
és nem utolsó sorban a megújult beiskolázási 
stratégiánknak, mely leginkább a nyitottsággal és 
az együttműködésre törekvéssel jellemezhető. A 
személyes nyitás következtében folyamatosan 
jó a kapcsolatunk a városi és megyei, állami és 
egyházi fenntartású közoktatási intézményekkel, 
támogatást kapunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivataltól és Önkormányzattól, vala-
mint Miskolc Városától – különös tekintettel a Mis-
kolc Holding tagvállalataira –, de több országos 
és nemzetközi nagyvállalattól is, így a fi ataloknak 
valóban karriert is adunk, nem csak diplomát. A 
társadalmi és gazdasági élet szereplőivel közvet-
len kapcsolatot igyekszünk kialakítani, ezáltal az 
igényekhez rugalmasan alkalmazkodva tudunk 
sikeres életpályát kínálni.

A 2016 júliusában felvett létszámokkal kapcsolat-
ban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói 
létszámemelkedést ért el a karok többsége: az 
Állam és Jogtudományi Kar 34 fővel, az Egész-
ségügyi Kar 52 fővel, a Gazdaságtudományi Kar 
90 fővel, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 31 
fővel, a Műszaki Anyagtudományi Kar pedig 15 
fővel vehetett fel több hallgatót, míg a Műszaki 
Földtudományi Kar a külföldi hallgatói létszámunk 

növelésében jár elől. Szintén kiemelendő, hogy 
ugyanezen karok növelni tudták az állami ösztön-
díjjal felvett hallgatók létszámát is.

Egyetemi LEG…-ek
Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is 
kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejut-
ni. A Miskolci Egyetem képzései közül a Gazda-
ságtudományi Kar állami ösztöndíjas Nemzetközi 
gazdálkodás szakjára lehetett a legmagasabb 
pontszámmal bekerülni: itt 481 pontra volt szük-
ség a sikeres felvételihez. Minimum 420 pont 
kellett a következő szakok állami ösztöndíjas 
képzéseire történő bejutáshoz is: Igazságügyi 
igazgatási, Jogász, Emberi erőforrások, Gazdál-
kodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel, 
Turizmus-vendéglátás.
Az egyes karokon az alábbi szakok voltak a leg-
sikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt 
nyert hallgatók száma tekintetében: Állam- és 
Jogtudományi Kar: Jogász (124 fő); Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet: Zenetanár-zongora (10 

fő); Bölcsészettudományi Kar: Anglisztika (53 fő); 
Egészségügyi Kar: Gyógytornász (94fő); Gazda-
ságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzs-
ment (71 fő); Gépészmérnöki és Informatikai Kar: 
Gépészmérnöki (147 fő); Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar: Anyagmérnöki (49 fő); Műszaki Földtudo-
mányi Kar: Műszaki földtudományi (50 fő).

 (Sajtóközlemény-részlet, uni-miskolc.hu)

Fotó: Lengyel AttilaFotó: Lengyel Attila

A jelentkezések és felvettek számának változása 
a demográfi ai folyamatokat 11%-kal múlta felül, 
ugyanis a 18 éves korcsoport létszáma 1993-ban 
190 ezer volt, míg 2018-ban már csak 94 ezer 
lesz. Az érettségizők száma a tavalyi 115.300 fő 
helyett az idén 112.000 fő volt, amely csaknem 
3%-os különbséget jelent. A Miskolci Egyetem 
karaira 2016-ban összességében 5229-en jelent-
keztek, közülük ez idáig 2210-en nyertek felvételt 
– ami a jelentkezők 42%-a. Az első helyen a Mis-
kolci Egyetemre jelentkezők (2958 fő) több mint 
75%-a kezdheti meg nálunk a tanulmányait.
Fontos kiemelni, hogy a felvett hallgatóink több 
mint 78%-a, 1719 fő állami ösztöndíjas (a tava-
lyi 1563-hoz képest), ami önmagában mutatja 
az intézmény stabilitását. Emellett egyre többen 
vannak meggyőződve a nálunk szerzett diploma 

értékéről, amit alátámaszt az a tény, hogy 491-re 
nőtt az önköltséges képzésre felvettek száma a 
tavalyi 484-ről. A Miskolci Egyetem mesterképzé-
seire a nyári, rendes felvételi eljárásban felvettek 
száma 429 fő, amely egyértelműen jelzi e maga-
sabb képzési szint további népszerűségét. Ösz-
szességében a Miskolci Egyetemre felvett hallga-
tói létszám az utóbbi három évet tekintve az idén, 
2016-ban a legmagasabb a megállapított pont-
határok alapján az adott demográfi ai folyamatok 
mellett úgy, hogy a felsőoktatási intézmények 
alapszakjaira való bejutáshoz szükséges minimá-
lis ponthatár 2015-ben (országosan) 260-ról 280 
pontra emelkedett.
A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a fel-
sőoktatási intézmények között egyre fokozódó 
versenyben a Miskolci Egyetem folyamatosan 

NYÁRON TÖRTÉNT II.
TOVÁBB EMELKEDETT A MISKOLCI EGYETEM NÉPSZERŰSÉGE!
A 2016. JÚLIUSI FELVÉTELI PONTHATÁR-HÚZÁS ADATAI A 
MISKOLCI EGYETEMEN

Tovább emelte a tavalyi mutatószámaival is megerősített népszerűségét a Miskolci Egye-
tem, több éves rekordot döntött a felvettek száma – derül ki a 2016. július 26-án közzétett 
ponthatárok első értékeléséből. A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyi-
hoz képest 8%-kal emelkedett, mellyel a felsőoktatási intézmények között országosan is az 
élmezőnyben foglaltunk helyet magunknak. 
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22 Pályázatok - pályáz(z)atok

Campus Mundi -ösztöndíjprogram
A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása - különös 
tekintettel a foglalkoztathatóságra -, valamint a magyarországi felsőoktatási 
intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt a 
nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, illetve a hazai felsőoktatási in-
tézmények nemzetköziesítésének támogatását szolgálja. A Campus Mundi 
ösztöndíjprogramban a diákok külföldi tanulmányi részképzésre, szakmai 
gyakorlatra, illetve rövid tanulmányutakra is pályázhatnak. Az így szerzett 

interkulturális tapasztalatok a hazatérés után jelentős előnyt biztosítanak a 
munkaerőpiacon vagy a további tanulmányok során.
Az egyes mobilitási típusok részletes pályázati felhívása a Tempus Közalapítvány 
alábbi linkjein található.
A pályázat határideje: 2016. 10. 20.
További információ: www.tka.hu

Vonatozz, fotózz, nyerj!
Örökítsd meg, milyen kellemes és vidám élmények érnek vonatozás közben, és küldd el 2016. szeptember 
5. és október 31. között a vonatozzfotozznyerj.hu@siemens.com e-mail címre a legjobban sikerült fotóidat! A 
fotódat készítheted mobiltelefonnal, vagy bármilyen digitális vagy analóg fényképezőgéppel. Akár több saját 
fotóval is nevezhetsz, ám fontos, hogy a versenyen csak a saját fotóddal pályázhatsz. A fotót elektronikus 
formátumban küldd el nekünk.

A beérkező pályázatokat 5 fős zsűri bírálja el, és a 10 legjobb fotó készí-
tőjét értékes nyereményekkel díjazzuk.
Nyeremények:
- Fődíj: Apple iPad Air 2 64GB
- 2. díj: GoPro Hero 4
- 3. díj: iPhone 5S
A pályázat határideje: 2016. 10. 31.
További információ: www.pafi .hu

 Kiss Csaba József

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat felsőoktatási hallgatók számára
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer célja az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való részvéte-
lének támogatása. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A pályázat határideje:2016. 11. 08.
Tovább információ: www.pafi .hu
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Először is szeretnék gratulálni az új albumo-
tokhoz, a Ghost Trainhez. Hallható, hogy a 
számok mind zene-, mind szövegstílusban 
eltérőek – például hallhatóak dancehall, 
metál, funk, pop és western elemek is –, de 
mégis egy egésszé áll össze a lemez. Ez az 
elejétől kezdve kitűzött cél volt vagy csak így 
alakult? 

KRSA: Köszönjük szépen! Alapjában véve, 
klasszikus felfogásban készült az album, értem 
ez alatt azt, hogy a nagy része különálló dalok 
(single) gyűjteménye. A rádiós-, klipes-, már 
debütált számok teszik ki körülbelül a felét, a 
lemez többi dalát pedig intenzív műhelymunka 
alatt írtuk a megjelenést megelőző félévben. 
Ahogy említetted, rengeteg stílus felbukkan a 
lemezen, a változatosságot pedig tovább fo-
kozza, hogy négy előadó is vendégszerepel az 
anyagon. A vendégeket felvonultató szerzemé-
nyekben lenyomatot hagy a különböző karakte-
rek személyisége is: Szűcs Krisztiáné, Denizé, 
Prieger Fannié és nyilván Riger Jánosé is, aki a 
saját érzelmi világát jeleníti meg a slágereiben: 
a Részegben és az Üres szobában is.
Dávid: Egyrészt van egy nagyon erős össze-
kapcsolása ezeknek a zenéknek, mert minde-
gyik a mi jamaikai zenénk keretein belül zajlik. 
Ezen az arénán belül, a lehetőségekhez képest, 

pedig megpróbálunk minden szegletet körül-
járni, amíg a zenekar tíz tagjának az ízlésébe 
belefér. 

Riger Jánossal közös dalotokból készült klip 
nyerte el a Magyar Klipszemle első díját. Eh-
hez ezúton is gratulálok. Elképzelhető, hogy 
János újra állandó tagként erősítse a csapa-
tot a jövőben?

KRSA: Először is köszönjük a gratulációt! El kell 
mondani, hogy iszonyú színészi teljesítményt 
kívánt meg a klip. Nagyon megterhelő volt, ki 
kellett magunkból fordulni, hogy azt a világot 
megteremtsük, de reméljük, hogy sikerrel jár-
tunk. A többiről pedig fogalmunk sincs. 
Dávid: Ez attól is függ, hogy milyen arányban 

születnek a Janival közös számok. A zenekar 
történelmének egy jelentős részében ő nem vett 
részt, és az akkor született slágerekben, ame-
lyek jelenleg is gerincét képezik a repertoárnak, 
ő nincs benne. Egyszerre nevezhetjük állandó 
tagnak és állandó vendégnek is. Most megpró-

„A JAMAIKAI ZENE ARÉNÁJÁBAN MINDEN SZEGLETET 
BEJÁRUNK” - INTERJÚ A PASO TAGJAIVAL

A Pannonia Allstars Ska Orchestra időről időre ellátogat városunkba, hogy megtáncol-
tassák a miskolciakat. Legutóbb a Jameson CineFesten léptek fel a Városháztéren. A 
zenekar énekesével, KRSA-val, valamint billentyűsükkel, Benkő Dáviddal beszélgettünk. 

Fotó: Kiss Viktor

Fotó: PASO
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báljuk minél többször magunkkal hozni, hogy 
ezzel is színesítsük a képet. 

A Ghost Train lemezen számos további köz-
reműködő zenész is hallható, a Részeg című 
klipben pedig MC Kemon is látható, elkép-
zelhető a jövőben egy közös dal vele is?

KRSA: Ez érdekes egyéb-
ként, mert pont ő az, akivel 
nincs közös dalunk az 
Irie Maffi a négy MC-je 
közül. Senával a Rum 
Sweet Rum és a Tell 
It On The Mountain 
kapcsán dolgoz-
tunk együtt, Co-
lomboval ké-
szült a Late 
Night Date. 
B u s á v a l 
k i a d o t t 
felvétel 
n e m 
készült, de 
vele meg a Ber-
gendyvel játszottunk 
együtt, az egy elég jó pá-
rosítás volt. Egyébként Kemon-
nal is játszottunk már, az első Roots 
Rockers koncerten fellépett velünk a Mok-
ka Cukában. Persze szívesen dolgoznánk vele 
megint, szóval ilyen alapon abszolút várható to-
vábbi közös produkció, de hogy mikor, azt még 
nem tudjuk. 

Nyár előtt Angliában és Írországban jártatok, 
milyen tapasztalataitok voltak az ottani kö-
zönséggel kapcsolatban?

KRSA: Mini turné jelleggel voltunk mind a két 
helyen, Írországban először jártunk. Egy festői 
környezetű, tengerparti ír városkában több pub-
ban léptek fel zenekarok, és mi voltunk a záró 
eseménye ennek a fesztiválnak. Ahhoz képest, 
hogy milyen későn kezdtünk, az írek nagyon jól 
vették az akadályokat és próbáltak még táncol-
ni, amennyire a bemulatozásuk engedte. Ösz-
szességében nagyon jól reagált a közönség és 
a szervezők is. Visszatekintve, nehezebb dol-
gunk volt, mint másnap Londonban. Ott másod-
jára voltunk a London International Ska Festiva-
lon. Ez a fesztivál nem csak a fellépőit tekintve 

nemzetközi, hanem a közönséget tekintve is, 
belgák, hollandok, norvégok, amerikaiak és 
németek is jöttek oda hozzánk a koncert után 
gratulálni, beszélgetni, de azt lehet mondani, 
hogy a közönség hetven százaléka helyi volt. 
Voltak magyarok is, de kb. csak harmincan, 
negyvenen, ettől nagyon érdekes volt a han-
gulat. Nyilván megvillantottuk a magyar nyelvű 
dalainkat is, de alapvetően a kinti szubkulturális 
ska közönségre koncentráltunk.

Visszatérve az új albumra, ha jól hal-
lottam, a hegedűt fuvolára cserél-

tétek le.

Dávid: Jól hallottad, 
arra a konkrét 

dalra va-
l ó b a n 
i g a z , 

azonban 
k o n c e p -

c ioná l i san 
nem. A hege-

dűjelleg azért 
nem szerepel 

az új albumon, 
mert Barna Gyuri-

nak rengeteg melója 
volt és nem tudtunk a 

lemezkészítéskor vele 
együtt dolgozni. A Raind-

rops című dalhoz vettünk  
         fel hegedűt egyébként, de a 
z e n e k a r munkafolyamatai végül úgy 
hozták, hogy fuvola lett helyette.
KRSA: Több stúdióban készítettük a felvéte-
leket, egyikben a hegedűt, ami nem került át 
időben a másik stúdióba. Amikor meg már átke-
rült, akkor úgy gondolta a hangmérnökünk, aki 
egyben produceri feladatokat is ellátott, hogy túl 
lenne tolva a dolog, ha még egy hangszer bele 
lenne erőltetve, nem lenne meg a helye. Így tör-
tént, hogy abba a számba a vonós szólam nem 
került bele, de amikor Gyuri velünk tud jönni, 
akkor élőben játssza benne. 

Eddig ez volt a legnagyobb szünidő két al-
bumotok között. A rajongókat pedig PASO 
sörrel és bakelitlemezzel is kárpótoljátok. Ki 
volt ezeknek az ötletgazdája? Mik a vissza-
jelzések vele kapcsolatban? Folytatni fogjá-
tok a gyártást?

K R S A : 

A 
sörnek Dá-

vid. Bakelit kiadvá-
nyunk már volt, 2007-ben egy 

hét incses kislemez. Ezt a hagyományt 
szerettük volna folytatni, ezért hoztuk ki ebben 
a formában a The Best of PASO lemezünket. Ez 
pont félidőben volt a Lovemonster és a Ghost 
Train lemezek között, de valóban, ha így nézzük 
4 éve nem jelentkeztünk új anyaggal album for-
mátumban. Ennek az is az oka, hogy a 2009-es 
Lovemonster egy duplalemez volt nagyon sok 
számmal, így töltődnie kellett ennek a puffernek, 
míg egy új albumnyi ötlet összejött. Másfelől, 
ahogy az interjú elején is említettem, elsősorban 
a single formátumra koncentráltunk és ezekből 
gyűjtöttük össze a nagylemez gerincét.
Dávid: A PASO sör alapötlete 
abból a nem túl eredeti gon-
dolatból ered, hogy az élő-
zenére való táncolás és a 
kulturált alkoholfogyasz-
tás általában összekap-
csolódik. Minden olyan 
szórakozóhelyen, ahol 
mi játszunk, lehet 
sört, bort és rövidi-
talokat is kapni. A 
másik része a do-
lognak pedig az, hogy 
Magyarországon több éve tart 
a kézműves sör forradalma, amelynek 
többen nagy rajongói vagyunk. A gitárosunk, 
Laci bácsi otthon sörfőzéssel is próbálkozik, 
egyre nagyobb sikerrel. Emiatt gondoltuk azt, 
hogy a zenekar arculatába is beleillene. Tudato-
san játszunk rétegzenét, olyan muzsikát, amely 
nem feltétlenül passzol mindenki ízléséhez, 
nem követi a zenei trendeket, viszont hasonlóan 
a kézműves sörhöz, akik szeretik az ilyen exk-

luzív dolgokat, azoknak a szívét megmelengeti. 
Próbáltuk ezt a két dolgot együtt pozícionálni, 
és szerencsére sikerült. 

Van valamilyen élményetek Miskolccal, Bor-
soddal kapcsolatban?

KRSA: Rengeteg élményünk van, az egyik 
kedves emlékem természetesen a Jameson 
Cinefesthez kapcsolódik. Talán elég, ha annyit 
mondok, hogy nekem a Jameson a kedvenc 
whiskym, és akkor azt hiszem, ezt nem is kell 
tovább boncolgatni… Alapvetően mindig szí-
vesen jövünk ide játszani, legutóbb is nagyon 

jól éreztük magunkat a Helynekemben. 
Dávid: Nekem Miskolctapolca nagyon meg-
határozó helyszín. Amikor a Diósgyőri Várban 
játszottunk, megszálltunk Tapolcán néhányan, 
fürdőztünk, sétáltunk. Nem olyan rég ismét visz-
szatértem oda, és szerintem ezt mindenkinek ki 
kellene próbálnia. Az a miliő, a levegő és a kör-
nyezet egészen elképesztő, maga a Barlangfür-
dő is elég jó világ. 

Mit üzennétek a Miskolci Egyetem hallgatóinak?

KRSA: Gyertek mindig PASO koncertre, hall-
gassátok meg az új lemezt és kóstoljátok meg 
a PASO sört!
Dávid: Támogassátok az élő zenét!

Jövőbeni tervek, álmok? 

Dávid: Maradjon meg a zenekar mi-
nél tovább, ennél még jobb 

lemezeket adjunk ki, 
és tartsunk teltházas 

bulikat, vidéken és kül-
földön is. 

KRSA: Most már több 
mint 20 országban ját-

szottunk Európán belül. 
Nagyon nagy álmom, hogy 

egyszer sikerüljön elintézni, 
hogy a tengerentúlra is eljus-

sunk. A kiadónk amerikai, ren-
geteg kapcsolata van, nagyon 

jó lenne egyszer megélni. Ez 
az egyik nagy terv, a többi meg, hogy dol-
gozzunk az új dalokon, és hogy nyomjuk, amíg 
lehet. 
Sok sikert kívánok ezekhez, köszönöm az 
interjút!
 Boldizsár Csongor
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fy basic version for free, but if you pay for the 
service, you can also use additional features. 
Although some artists doubt the fairness 
of Spotify and some also criticize the royal-
ty calculation model, Spotify is very popular 
among music-lovers. Initially, Daniel Ek, CEO 
and co-founder of Spotify, had to convince the 
world of music that they need him and Spoti-
fy. He overcame many struggles, because the 
method is very different from selling an album 
or giving a concert, but of course Spotify is 
more profi table for artists and music compa-
nies than illegal download sites. 
Pinterest
Ben Silbermann, Evan Sharp and Paul Scia-
rra founded Pinterest in 2010. Pinterest is all 
about photosharing. It is a website, web- and 
mobile application. It is free for users, you 
just need to register and then you can start 
pinning pictures of anything you would like 
(fashion, cars, DIY 
ideas) to pinboards, 
while interacting with 
others. One of the 
most appealing char-
acteristics of Pinterest 
is perhaps that it cre-
ates a personalized 
website: you can see 
only what you are 
interested in on Pin 
Feed. The founders 
started Pinterest only 
by inviting their fam-
ilies, friends and ac-
quaintances, and now 
retail companies use 
the site to advertise 
their products. So the 
fi rst steps were very 
small, but the results are enormous. 

Prezi 

One of the most famous Hungarian startup 
companies is defi nitely Prezi. It is used world-
wide, and it helps to create beautiful and cre-
ative presentations for 75 million users. Prezi 
is a cloud-based presentation software, and 
instead of the traditional presentations it gives 
the freedom to zoom in and out of your pre-
sentation or move in any direction you want 

to. It was established in 2009 and quickly 
become well-known. Prezi had to compete 
with traditional slide-based presentation soft-
wares, but maybe the fact that TED Confer-
ences invested in the company right after it 
was introduced to the world shows that they 
convinced the world of presentation. Ádám 
Somlai-Fischer investigated zoom-based pre-
sentation techniques for years when he got to 
know Péter Halácsy, then, with Péter Árvai, 
who was experienced in the startup world, 
they created Prezi. Its motto “Ideas matter” 
can be the motto of everyone who dreams 
about founding a startup.
What can we learn from these stories?
All startups you read about are free for users: 
people can use them for free and they need 
to pay only if they are satisfi ed and they would 
like extra features. All of them are based on 

simple but very interesting ideas: creating 
more interesting presentations not to bore the 
audience, starting a bed and breakfast in the 
living room to earn some money, not worrying 
about bringing a fl ash drive everywhere. The 
founders of startups were not afraid to exam-
ine their own needs and create the software, 
services, applications etc. they themselves 
would like to use. They were brave and start-
ed with small steps, can it be the way to suc-
cess?
 Anett Schäffer

Airbnb

Airbnb, as many other startup companies, 
provides a service, not a product. It is an on-
line marketplace where, for a processing fee, 

you can list your place or you can rent some-
one else’s place. Airbnb was founded in 2008, 
but its history goes back to 2007 when two 
roommates Brian Chesky and Joe Gebbia 
did not have enough money to pay their rent. 
So they decided to have a bed and breakfast 
in their living room in San Francisco. They 
could accommodate three 
guests, the guests could sleep 
on air-mattresses, and Chesky 
and Gebbia made breakfasts. 
At the beginning of 2008 Na-
than Blecharczyk joined the 
team, and in August 2008 Airb-
nb was offi cially launched. The 
site was partly founded on a 
very creative and extraordinary 
idea, they sold special cereals 
named after presidential candidates. Today 
you can rent rooms, fl ats, houses, castles, 
villas in more than 34 000 cities in 191 coun-
tries. 

Dropbox

Dropbox was founded just 9 years ago, in 
2007. Dropbox provides cloud storage ser-
vice. You have a 
special Dropbox 
folder which au-
tomatically syn-
chronizes. You can 
share your folder 
with others, modi-
fy the fi les, add or 
delete fi les from 
any of your devic-
es and then the changes are synchronized. 
You can use Dropbox for free, but if you need 
more capacity you have to pay a subscrip-
tion. Drew Houston, an MIT student, started 
to think about creating Dropbox after having 
many troubles due to his absent-mindedness. 
He forgot many times to bring his USB fl ash 
drive, started to think about a solution and 
some time later, with another MIT student , 
Arash Ferdowsky , founded Dropbox. Now 
every day 1 200 000 000 fi les are saved on 

Dropbox and 500 
million people 
use Dropbox all 
over the world.

Spotify

Spotify is an ex-
tremely popular 
music, video and 
podcast stream-
ing service. Spo-

tify was launched in 2008, and now they have 
more than 100 million active users. Spotify 
uses the freemium model: you can use Spoti-

One Idea Leading to Success
If you have ever thought about establishing your own company, you must have heard 
about startups. Startups have emerged, and they are on top of the business world. They are 
fast-growing and they are based on creative, innovative ideas. But what is the history of some 
of the most well-known and most successful startups, and what can we learn from them?
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Az eMarketer felmérése 
szerint, a közösségi média 
felhasználóinak száma 18%-
al nőtt 2013-ban a világon, 
meghaladva az 1.7 milliárd 
felhasználót (World Travel 
Market 2014). 
A világ egyik legjobb inter-
netes lefedettségével ren-
delkező országa Dél-Korea. 
A dél-koreai háztartások 98 
százaléka rendelkezik szé-
lessávú interneteléréssel, és 
a lakosság majdnem kéthar-
mada használ okostelefont. 
Az egyre szélesebb töme-
gek számára elérhető digi-
tális technológiai lehetőségeknek vitathatatlan 
előnyei vannak, emellett azonban számos ve-
szélyt hordoznak magukban.
Ha maradunk Dél-Korea példájánál, az Infor-
mációs Társadalom Nemzeti Ügynökségének 
(NIA) becslései szerint jelenleg 160 ezer öt és 
kilenc éves kor közötti dél-koreai fi atalt érint az 
internetfüggőség. Ezek a gyerekek a különböző 
készülékeken való pötyögés közepette tűnnek 
a legélénkebbnek, ám zavarodottá és idegessé 
válnak, amint elszakítják őket játéksze-
reiktől. 
A g g o d a l o m r a 
adhat okot, hogy 
ők alkotják az 
első olyan nem-
zedéket, amelynek 
tagjai még azelőtt 
elsajátították az 
online játékok csín-
ját-bínját, mielőtt meg 
tanultak volna írni és 
olvasni.
Egy helyi tanítónő nyi-
latkozata szerint, aki 
tanulmányt készített az 
iskolás kor előtti gyere-

kek internetbiztonságáról és internetfüggősé-
géről, az ujjak legkisebb rezdülésére is reagáló 
mobilkészülékek miatt a gyerekek sokkal nyug-
talanabbnak tűnnek és kevésbé empatikusak, 
mint korábban. Gyakran elfelejtenek ebédelni, 
teljesen beszippantja őket a készülékük, néhá-
nyan még a testnevelés órát is kihagyják, és az 
osztálytermekben maradnak.
Valamelyest javíthat a helyzeten az a gya-
korlat, hogy egyes iskolákban 

a diákoknak reg-
gel le kell adniuk 
okostelefonja-
ikat, melyeket 
csak órák után 
kapnak vissza. 
Ám nyilvánva-
lóan a diák 
iskolán kívüli 
t e v é k e n y -
sége nem 
szabályoz-
ható ilyen 
m ó d o n , 
a sza-

badidős tevé-
kenységet csupán a szülő 

Digitalizáció: áldás vagy átok?
A Consumer Barometer 2015-ös jelentésének alábbi ábrája alapján kijelenthető, hogy Mag-
yarország lakosai szinte kortól függetlenül nap mint nap rákapcsolódnak az internetre.
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korlátozhatja, de a 21. században rendelkezés-
re álló rengeteg „kütyü” mellett ez sem egyszerű 
feladat. 
Minél korábban kezdi el valaki a digitális média 
használatát, az annál nagyobb károkat okozhat. 
Memóriazavarokat, csökkent koncentrációké-
pességet, és a társadalmi elszigetelődést is a 
hatásai közé sorolják. 
Érdekes adat a német szövetségi kormány 
megbízásából készült függőségekkel foglalkozó 
2012-es évi jelentése szerint, hogy miközben 
az alkohol, nikotin, puha és kemény drogok fo-

gyasztása csökkenő tendenciát mutat, a számí-
tógép- és internetfüggőség egyre inkább terjed. 
Németországban a 14 és 24 év közötti korosz-
tályban az internetfüggők száma 250.000-re 
tehető.
A digitális eszközök Magyarországon is egyre 
nagyobb teret hódítanak, és 
a szakemberek itthon is fi -
gyelmeztetnek a túlzott hasz-
nálat veszélyeire. Az agyku-
tatás eredményei szerint az 
egyén szellemi képességeit 
a jó táplálkozás mellett, a 
mozgás, valamint a szellemi 
erőfeszítés fokozza. A digitá-
lis média hatása e téren nem 
igazán kedvező. A túl kevés 
alvás és mozgás mellett na-
gyon felszínessé válik a ta-
nulás. Egyfajta elkényelme-
sedés lesz a jellemző. Aki ma 
valamit tudni akar, rákeres a 
Google-ban.  Amikor valaki-
ben tudatosul, hogy bármikor 
utánanézhet valaminek az 

interneten, már nem pazarolja az energiáit „fe-
leslegesen” a memorizálásra. 
Nagyon sok bírálat éri a digitális írás kizáróla-
gosságára való törekvéseket is, hiszen a hagyo-
mányos kézírás tanulást segítő szerepe vitán 
felül áll. Az új trendek létjogosultsága mellett 
szól azonban, hogy annak idején a személyes 
kapcsolatok fontosságát valló Szókratész is ká-
rosnak tartotta a kézírást, mert annak elterjedé-
se után nem kellett megjegyezni a hosszú görög 
eposzokat, elég volt elolvasni.
Mint a legtöbb esetben, a digitális világ veszé-

lyeinek elkerülését illetően is a mér-
tékletesség lehet a megoldás. Lehet, 
hogy ideig-óráig boldoggá tesz a 
legújabb iPhone vagy okosóra, de 
ezek életünk szükséges és hasznos 
kiegészítői csupán. Ugyanúgy egy 
virtuális világban töltött idő is varázs-
latos lehet egy ideig. Hosszú távon 
azonban a társas kapcsolatok és a 
közös élmények nélkül ezek csak 
rideg tárgyak és elpazarolt órák az 
életünkből, nem boldogságunk zálo-
gai. A rohanó városi lét és az állandó 
elérhetőség mókuskerekéből pedig a 
legjobb pihenési módszer, ha néha 

kimozdulunk egy no-wifi  zónába. Mert az az 
e-mail holnap is ráér.

 Tóth Orsi 
 Források: MTI; e-nyelvmagazin.hu

Fotó: internet Fotó: internet
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JAMESON CINEFEST – 2016-BAN IS
Idén már tizenharmadik alkalommal került megrendezésre hazánk legnagyobb fi lmfesztiválja 
szeptember 9-től 18-ig. A Jameson CineFest összegyűjtötte nektek Cannes, Velence, Berlin, 
Locarno és Karlovy Vary legjobbjait, továbbá kerekasztal-beszélgetések, animációs és do-
kumentumfi lmes programok és hazánk legismertebb együttesei és előadói szórakoztatták a 
látogatókat ingyen és bérmentve.

A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a rendez-
vény főszponzora, az ír Jameson whisky után 
kapta az „előnevét”. Első alkalommal 2004-ben 
szervezték meg, és azóta minden évben óriási 
kíváncsisággal várja a közönség. 
A fesztivál fókuszában a 35 évnél 
fi atalabb rendezők fi lmjei állnak, 
ami egyben remek bemutatkozási 
lehetőséget is teremt a fi atalabb 
alkotóknak. Az előzsűri által több 
ezer nemzetközi és hazai fi lm kö-
zül 50-60 fi lm került beválogatás-
ra a versenyprogramba, az alábbi 
műfajokban: nagy- és kisjátékfi lm, 
dokumentum és animációs fi lm. 
Több Oscar-díjas és számos nagy-
szerű fi lm premierjét rendezték már 
városunkban. Ami a díjazást illeti, a 
nemzetközi zsűri mellett a FIPRES-
CI, azaz a Filmkritikusok Világszö-
vetsége díjazta a munkákat, és nemzetközi öku-
menikus zsűri is dolgozik szeptember közepétől 
Miskolcon.
A versenyfi lmek mellett kísérő programokból 
sem volt hiány. A CineClassics fi lmtörténeti 
programsorozat fókuszában idén Kieslowski 

Három szín-trilógiája állt, illetve Makk Károly, a 
fesztivál 2016-os életműdíjasa. 
Az új program a Midnight Screenings, éjszakai 
fi lmvetítés keretein belül nézhettük a horrorokat, 
egészen a klasszikusoktól kortárs alkotásokig.
Ezen kívül a fesztivál egy programja szorosan 
kötődik egyetemünkhöz is: a Roma-Kép prog-
ram, melynek során egy, a Miskolci Egyetem 
BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Inté-
zetében készült fi lm kerül bemutatásra. Idén 
A Lomtalanság című 90 perces fi lm a fővárosi 
éves lomtalanítás világába enged bepillantást, 
Bognár Szilvia rendezése által. „A fi lmből meg-
tudhatjuk, hogy valójában kik azok a »lomisok«, 
mit keresgélnek a háztartási hulladék kupacok-
ban, miért vannak évről-évre egyre többen, és 
eldönthetjük, hogy mennyire helytállóak, vagy 
hamisak a velük kapcsolatos sztereotípiák.” A 
fesztivál minden évben ösztöndíjat ad egy ant-
ropológushallgatónak a dokumentumfi lmje elké-
szítésére.

Azokat, akiket érdekel a dokumentumfi lmek vi-
lága és a fi lmkészítés fortélya, egyetemünkön, a 
Kulturális és Vizuális Antropológia szakon, hall-
gatóként elsajátíthatják ennek technikáját.

 Kovács Eszter
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Hasonlóképp készült átirat 
a Hamupipőke sztorijára is, 
amelyet tavaly oroszul volt 
szerencsém látni, Moszk-
vában. Kezdő nyelvtanu-
lóknak ideális, hiszen nagy 
meglepetésre nem kellett 
számítani a jól ismert törté-
net alakulásával kapcsolat-
ban. Óriási élmény volt, ami 
valószínűleg az első helyi 
mozis tapasztalat számlájá-
ra is írható, de érdekes mó-
don valamiért már nem volt 
ugyanolyan hatással rám, 

amikor magyarul is megnéztem a fi lmet. 
Ezért többször is meggondoltam, mielőtt jegyet 
váltottam a Dzsungel könyvére. Az sem adott 
túl sok bizakodásra okot, hogy a premier utá-
ni pénteken alig voltak a teremben. Ezt azóta 
sem értem, mert túl sok blockbuster nem jött ki 
azon a héten. Mindettől függetlenül fantaszti-
kus egész estés fi lm volt, amely megőrizte az 
eredeti történet báját úgy, hogy egyszerre a mai 
kor igényeinek megfelelően sodró lendületű és 
izgalmas tudott maradni. 
Gyönyörűen kidolgozott látvány és természeti 
környezet a sajátja a mozinak, amit azzal együtt 
kell elismerjek, hogy sosem ragaszkodom a 
3D-hez (messze nem fogható az IMAX élmény-
hez), egyszerűen a legjobb időpontokban csak 
ebben a formában vetítenek. Jó érzékkel adja 
át a fi lm mind a tragikus, mind az örömteli pilla-
natokat (Balu és az ő mézéhsége), a kis Maugli 
találkozása Bagirával pedig az egyik legmegha-
tóbb jelenet, amelyre fi lmes élményeim közül 
emlékszem. 
Az emberkölyköt (az egyetlen embert Maugli 
apján kívül) Neel Sethi alakítja, nem mellesleg 
parádésan, pláne ha belegondolunk, hogy tár-
sait, a dzsungel állatait, a forgatás alatt végig 
oda kellett képzelnie. De ezt a szükséges fel-
adatot leszámítva is végtelenül természetesen 

mozog az őserdei környezetben. Közvetlen 
segítői, Bagira és Balu a rajzfi lmhez hasonlóan 
szerethető karakterek, modern megjelenésük-
nek köszönhetően egészen új arcukat mutatják, 
picit közelebb kerülünk hozzájuk, ahhoz képest, 
mint ahogyan azelőtt emlékezetünkben éltek. 
Sir Kán-t is hihetetlenül élethűre sikerült meg-
alkotni, egyedül a vele való utolsó küzdelmet 
éreztem némiképp gyors lezárásúnak, de ez az 
apró hiányérzet hamar elillant, mert gyorsan el-
merültem újra a történetfolyamban. A tanulság 
pedig mi is lehetne más, mint ahogyan Balu 
énekli: „Se bú, se baj nem számít, rá se ránts!”.

Alig várom a DVD megjelenést, hogy újra meg-
nézhessem, és remélem, elérhető lesz rajta az 
eredeti szinkron is, mivel pazar szereposztással 
találkozhatunk:

Neel Sethi  Maugli
Bill Murray  Balu hangja
Ben Kingsley Bagira hangja 
Idris Elba  Sir Kán hangja 
Lupita Nyong'o  Raksha hangja
Scarlett Johansson Ká hangja
Giancarlo Esposito Akela hangja 
Christopher Walken Lajcsi király hangja
Garry Shandling Ikki hangja
Brighton Rose Gray hanga

 Tóth Orsi

„SE BÚ, SE BAJ NEM SZÁMÍT, RÁ SE RÁNTS!” – 
A DZSUNGEL KÖNYVE – FILMAJÁNLÓ

Egyre gyakrabban találkozhatunk a mozikban klasszikus rajzfi lmek élőszereplős adaptáci-
óival, ilyen volt például a Csipkerózsika történetét feldolgozó Demóna vagy a Hófehér-
két újra értelmező Hófehér és a vadász is. 

Fotó: internet Fotó: internet
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OLIMPIA ÉS TÖMEGSPORT

A nyáron lezajlott két kiemelt sportesemény, a Foci EB és az Olimpia, amely minden magyar 
ember fi gyelmét magára vonta, hiszen a piros-fehér-zöld színeket képviselő sportolóink rend-
kívüli teljesítményt nyújtottak. A foci a világ egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb tömeg-
sportja, az Olimpián pedig emellett számos további sportág versenyzőinek is szurkolhattunk. 

Fotó: Kiss Viktor Fotó: internet

Nem mehetünk el a tény mellett, hogy Ma-
gyarország remek úszónemzet, évtizedek 
óta kifejezetten a vízi sportokban jeles, és ezt 
a magyar sportolók idén is bebizonyították. 
Az úszás, mint sportág, azonban bizonyos 
szinten változásnak indult, elkezdett profesz-
szionális sporttá válni, és a sportrendezvény 
egyre inkább mint látványosság funkcionál 
az elmúlt négy évben. Egyre több az évközi 
verseny, TV-s közvetítés, a szponzori támo-
gatás, ami lehetővé teszi a sportolóknak az 
úgynevezett „brandek” kiépítését, amelyek 
képesek a nyilvánosságot kihasználva hatni 
a nagyobb tömegekre is. Hagyományosan 
ilyen sportok a foci, a tenisz vagy Ameriká-
ban a baseball és a kosárlabda. 
Magyarországon ezt az úszás területén elő-
ször Hosszú Katinkáék ismerték fel, és mára 
már felépült a hatalmas szurkoló táborral 
rendelkező „Iron Lady csapat”, amely képes 
embereket megmozgatni ¬– akár szó sze-
rint is értendő –, ösztönözni, és ráruházni a 
követőkre azokat a tulajdonságokat, ame-
lyek magára a brand-re is jellemzőek: első-
sorban a kitartást. Ez a jellemvonás pedig 
határozottan szükséges azoknak a magyar 

embereknek, akik el szeretnének kezdeni 
sportolni, vagy egészségesebb életmódra 
váltanának. 
Köztudott, hogy a magyar lakosság egész-
ségügyi állapota európai és nemzetközi 
viszonylatban is kritikus. A magyar népes-
ség listavezető a szív és érrendszeri prob-
lémákban, a rákos megbetegedésekben, a 
cukorbetegségekben és más krónikus be-
tegségekben – egy olyan országban, amely 
rendkívüli eredményeket ért el az idei Foci 
EB-n és az Olimpián. A legsúlyosabb egész-
ségügyi problémák hátterében az esetek 
többségében a helytelen táplálkozás és a 
mozgásszegény életmód áll. 
Magyarország egy sportnemzet, számos 
sportolói sikerekkel és példaképekkel, így 
jogosan fogalmazódik meg bennünk a kér-

dés: vajon a magyar lakosság egészségügyi 
állapota miért van ennyire lemaradva euró-
pai viszonylatban? A tömegsportok elsődle-
ges funkciója a rendszeres testmozgás és 
az egészséges életmódra való odafi gyelés, 
ennek űzésében pedig számos magyar spor-
tolói példaképet követhetünk. Talán szükség 
van arra, hogy futballon túl más nem túl nép-
szerű sportágak sikereit is magasabb szint-
re emeljük a nyilvánosság előtt, hiszen van 
kikre büszkének lennünk, és van kiket követ-
nünk – nem csak az olimpiai szezonban. 
 Kovács Eszter
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A világesemény július 30-án a Diósgyőri Vár-
ban tartott megnyitóval indult, ahol elsőként Dr. 
Deák Csaba, egyetemünk kancellárja, a szerve-
ző bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket 
és beszélt az universitas értékeiről. Az esemény 
indító rendezvényeként beszédet mondott Prof. 
Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetség elnöke, Kamel Tamer, a Nem-
zetközi Egyetemi Sportszövetség végrehajtó 
bizottságának tagja, valamint Pfl iegler Péter, 
Miskolc város alpolgármestere. A versenyzők 
nevében Finnország kiválósága, Anna Haata-
ja és a magyar küldöttség egyik versenyzője, 
Tugyi Levente mondta el az eskü szövegét. A 
versengés férfi  és női szakágon, egyéni és váltó 
formában, sprint, közép- és hosszútávon zajlot-
tak változatos, nehéz, a versenyzők képessége-
it maximálisan próbára tevő terepeken. 
Rakaczki Zoltán, a szervező bizottság ügyve-
zetője, a MEAFC elnöke így értékelte a ren-
dezvényt: – Az 1986 után ismét Miskolcon 
megrendezett Egyetemi Tájékozódási Futó 
Világbajnokság 149 férfi  és 116 női verseny-
zője, továbbá az 51 hivatalos kísérő, azaz 
a 316 résztvevő összesen 170 felsőoktatási 

intézményt képviselt A szervezést a Miskolci 
Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) ko-
ordinálta, együttműködésben a Diósgyőri Tájé-
kozódási Futó Clubbal (DTC).  A versenyek ma-
gas szakmai színvonalát a magyar tájékozódási 
futó sport vezetői és szakemberei garantálták. 
A zökkenőmentességhez, a gyors eredmény-
közléshez és díjátadáshoz jelentős mértékben  
hozzájárult a tavaszi, szintén miskolci Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon 
(MEFOB) már jól vizsgázott, a tájfutásban 
csúcstechnológiának számító érintés nélküli 
időmérő rendszer alkalmazása. A logisztikai fel-
adatok nem kis előkészítést igényeltek, hiszen 
a résztvevők reptérről Miskolcra és vissza szál-
lítása mellett az egyes versenyhelyszínekre – 

Lillafüred, Csanyik-Királyasztal, Miskolc belvá-
rosa és két napon át Jávorkút – valamint onnan 
a szállásokra történő utaztatását is meg kellett 
szerveznünk. Örömmel mondhatom, hogy ezen 
a területen is hiba nélkül teljesítettünk. 
A világbajnokságon egyébként túlnyomó részt 
skandináv uralom volt a jellemző az érmes pozí-
ciók tekintetében, de szép magyar részsikerek-
nek is örülhettünk, hiszen többször is a legjobb 
húsz, vagy éppen a legjobb tíz helyezés vala-
melyikét szerezték meg hazánk képviselői.
 Nagy Tomi

EGYETEMÜNK SPORTÉLETE A LEGMAGASABB SZINTEKEN! 

2016. július 30. és augusztus 4. között zajlott az Egyetemi Tájékozódási Futó Világbaj-
nokság, melynek rendezési jogát korábban a Miskolci Egyetem és Miskolc városa közös 
pályázattal nyerte el. 
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A keresztrejtvény megfejtését OKTÓBER 10-IG küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail 
címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés 2016 szeptember. Ne felejtsétek el 
továbbá feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtést beküldők értékes 
nyereményeket sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon ér-
tesítjük a nyeremények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok  vehetnek részt, 
akik mindkét megfejtést beküldik!
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MOZDULJ! SPORTOLJ! 
INDULJON EGÉSZSÉGESEN A TANÉV 
2015. szeptember 20-án szerdán kerül megrendezésre az idei Miskolci Egyetemi Sportnap, 
egy, a hagyományok szerint kötelezően sporttal töltendő tanítás nélküli munkanap kereté-
ben. 

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 
diákság mozdul meg ilyenkor, hanem intéz-
ményünk több szervezeti egysége is (pl.: 
Rektori Hivatal, Kollégiumi Igazgatóság stb.) 
képviselteti magát a különböző versenyszá-
mokban. Komoly múltra és hírnévre tekint 
vissza ez a rendezvény, szinte kivétel nélkül 
minden évben élsportolók, hírességek, poli-
tikusok sokasága látogat el az eseményre. 
Bízunk benne, hogy idén sem lesz ez más-
képp. Beszéljünk azonban kicsit a tényekről, 
mi is várható a 2016-os 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 
versenyszámokban mérhetik össze tudá-
sukat a csapatok és az egyéniben indulok, 
mint a tenisz, a streetball, a strandröplabda, 
az asztalitenisz, a sakk vagy a tollaslabda. 
Az egyik legtöbb versenyzőt felvonultató és 

mindemellett legkülönlegesebb sportág a 
hétpróba. Az Atlétikai Központ pályája teljes 
egészében, minden felszerelésével és nem-
zetközi szintű eszköztárával várja majd a 
versenyzőket. Természetesen minden évben 
akadnak olyanok, akik nem a „klasszikus” 
versenyszámokban mérik össze tudásukat, 
hanem gondolva társaikra főzőtudományukat 
állítják csatasorba. Gulyás, vadas, raguleve-
sek, pörköltfélék, sőt még grillezett ételek és 
keleti különlegességek is kerültek az asztalra 
a nap és a rendezvény végére, komoly fejtö-
rést okozva ezzel a szakértő 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 lehe-

tőség 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. Az idő 
hellyel-közzel minden évben kegyes volt a 
szervezőkhöz, reméljük, idén inkább a szeb-
bik arcát mutatja majd, és zavartalanul veheti 
kezdetét szeptember 20-án, kedden a 2016-
os Miskolci Egyetemi Sportnap. 
 Nagy Tomi

Fotó: internet
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