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Fotó : Kiss Viktor 

Idén már élőben is nyomon követhette 
a nagyérdemű egyetemünk honlapján 
az éjszakai eseményeket, országosan 
pedig a Kutatók Éjszakája legfrissebb 
híreiről a SciNews 2016 Youtube csa-
tornán tájékozódhatott a tudomány-
kedvelő nagyközönség. Kár lett volna 
azonban csak az otthoni képernyőről 
fi gyelni az élménydús programokat, 
hiszen kicsik és nagyok számára egy-
aránt izgalmas kalandokat kínált a ren-
dezvény.

A Miskolci Egyetemen többek között 
részt vehettek a látogatók Kínai Tea-
ceremónián, Szúrópróbán, sőt MA-
Kadémián vagy a mindig népszerű 
bányalátogatáson is. Idén először láthattunk 
anyagmérnök szuperhősöket és extrém tüze-
léstechnikai bemutatót, a bátrabbak pedig a 
MElmeHáza szabadulós játékban is próbára 
tehették ügyességüket. Dr. Bubó is rendelt, és 
még Happy MEtal koncertet is adtak egyetemi 
oktatóink, ahogy az interaktív bűnügyi játékot is 
nagy érdeklődés övezte.
Ebben az évben az egyetem könyvtára is hang-

súlyos szerepet kapott, ahol Lego robotika, rak-
tári barangolás, mérnökök játszótere, valamint 
zenei ízelítő is várta a látogatókat. Ezen felül volt 
lehetőség könyvtári beiratkozásra is, féláron.

Az Avasi Gimnázium külső helyszínét felkeresők 
az Öveges Labor keretében természettudomá-
nyos játszóházon, a színházterem előterében 
pedig robotfocin is részt vehettek. A Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnáziumban pedig Csillagok az Ava-
son programot rendeztek.

Ez alkalommal a Takata is csatlakozott a prog-
ramsorozathoz, ahová ingyenes buszjárat szállí-
totta az érdeklődőket. Az oda látogatók betekin-
tést nyerhettek egy XXI. századi autóipari gyár 
automatizálási megoldásaiba, valamint volt lég-
zsákteszt és ipari robot bemutató is. Kapcsolódó 
helyszínként a Miskolci Szakképzési Centrum 
Andrássy Gyula Szakgimnáziuma, Bláthy Ottó 
Szakgimnáziuma és Kandó Kálmán Szakgimná-
ziuma is megjelent, ahol látványos kísérleteket 
lehetett megtekinteni.
 Tóth Orsi

TUDOMÁNY FESZTIVÁLKÖNTÖSBEN!
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2016
A Kutatók Éjszakája ezúttal is bombasztikus programokkal várt minden korosztályt: min-
denkit, aki el kívánt merülni a tudományok világában. Szeptember 30-án délután 5-től 
éjjel 11 óráig tengernyi újdonság várta a látogatókat Miskolc több helyszínén, számos 
tudományterülethez kapcsolódóan.
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Fotó: Lengyel Attila

-

Köztársasági ösztöndíjra az államilag támo-
gatott, költségtérítéses, nappali tagozatos 
alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan 
képzésben tanuló hallgatók jogosultak. Ezen-
felül az ösztöndíjban részesültek kiemelkedő 
tanulmányi eredményeik mellett, szakmai te-
rületükön is magas színvonalú munkát végez-
tek, illetve példaértékű közösségi, kulturális 
és sport tevékenységet folytattak az elmúlt 
két szemeszterben.  

Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisz-
tere harmincöt miskolci egyetemistának ado-
mányozott Köztársasági Ösztöndíjat. Közülük 
többen külföldi részképzés, illetve nemzetközi 
kutatómunka miatt nem tudtak megjelenni az 
ünnepségen. 

Prof. Dr. Torma András, az egyetem rektora 
beszédében kiemelte, hogy a Magyarorszá-
gon működő kreditrendszer a felsőoktatás 
egyik leggyengébb pontja, hiszen nem am-
bicionálja a hallgatókat a tanulásra. Kifejtet-
te, hogy minden hallgatóban égnie kellene 

az ösztöndíjazottakban meglévő tudás iránti 
vágynak, akik meggyőződése szerint nem 
csak az érdemjegy miatt, hanem magáért a 
tudásért tanulnak. Saját példáját állította kö-
vetendő mintaként az ösztöndíjas hallgatók 
elé, hiszen egyetemistaként ő maga is része-
sült az ösztöndíjban, és véleménye szerint 
ez volt az, ami pályáján elindította. Beszéde 
végén arra ösztönözte a díjazott hallgatókat, 

hogy legyenek büszkék eredményeikre, 
a jövő tanévben is pályázzanak, marad-
janak azon az úton, amelyen most járnak: 
továbbra se kizárólag a vizsgajegyért ta-
nuljanak, hanem magáért a tudás birtok-
lásáért. 

Az ösztöndíjra június végéig volt lehető-
sége pályázni azoknak a hallgatóknak, 
akiknek legalább két lezárt félévük van, és 
minimum 55 kreditpontot szereztek.

Ezúton is gratulálunk a Miskolci Egyetem 
Köztársasági Ösztöndíjas hallgatóinak!

 Boldizsár Csongor 

HARMINCÖT HALLGATÓNK KAPOTT 
KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAT

A Miskolci Egyetem 2016/17-es tanévben Köztársasági Ösztöndíjjal elismert hallgatói 
szeptember 29-én 9 órától vehették át elismerő okleveleiket az egyetem rektorától, Prof. 
Dr. Torma Andrástól a Szenátusteremben. Az ünnepségen a karok dékánjain, illetve dé-
kánhelyettesein túl Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna, tanulmányi rektorhelyettes is részt vett.
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Csőke Barnabás professzor a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen diplomázott okleveles 
bányamérnökként 1969-ban. Ezt követően 
a Nehézipari Műszaki Egyetem Ásványelő-
készítési tanszékének (ma Nyersanyagelő-
készítési és Környezetei Eljárástechnikai 
Intézet) ösztöndíjas gyakornoka lett, majd 
egy évre rá tanársegédként helyezkedett el. 
Az egyetem oktatói gárdáját negyvenhat éve 
gyarapítja, mely során végigjárta a magyar 
felsőoktatás munkaköri lépcsőjét, ebben az 
évben kapta meg a professor emeritus címet. 
Oktatása elsősorban a mechanikai eljárás-
technikával, nyersanyag-előkészítéstechni-
kával és hulladékgazdálkodással foglalkozó 

tárgyakra terjedt ki. Prof. Dr. Csőke Barna-
bás több tudományos és nemzetközi bizott-
ság, illetve szakmai folyóirat szerkesztőségi 
tagja, nemzetközi tudományos kongresszu-
sok tagja, vezetője. Kutatási tevékenysége 
eredményeiről eddig kétszáznégy darab 
megjelent szakcikkben, illetve konferencia 
közleményben, valamint tizenöt darab szaba-
dalmi leírásban adott számot. A temérdek ipa-
ri kutatásban, fejlesztésben, szabadalomban, 
számos hulladékelőkészítő üzem megvalósí-
tásában vállalt aktív szerepen túl törzstagja 
a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori 
Iskolának, egyben a környezeti eljárástech-
nika és nyersanyagelőkészítés tématerület 
vezetője, így számos hallgatónak egyenget-
te sikerhez tartó útját – nyolc doktorandusza 
szerzett PhD doktorátust témavezetésével. 
Az MTA Bányászati Tudományos Bizottság 
tagja, illetve hat éven keresztül titkára volt. 
Tizenhárom éven keresztül a Miskolci Aka-
démiai Bizottság Bányászati Szakbizottság 
Érc-, ásványbányászati és előkészítéstech-
nikai Munkabizottságának elnöke. Ezen kívül 
többek között tagja még az Országos Magyar 
Bányászati  és Kohászati Egyesületnek, va-
lamint a Szilikátipari Tudományos Egyesü-
letnek. Hivatalos bírálóként, bíráló bizottsági 
tagként és elnökként csaknem húsz éve kérik 
ki szakvéleményét. Kilenc alkalommal segí-
tette doktori védés alkalmával felállt bizottság 
munkáját, ebből három alkalommal bizottsági 
elnökként. 

 Boldizsár Csongor

Fotó : ME MFK

or

HÁROM OKTATÓNK IS KITÜNTETÉST KAPOTT

2016. augusztus 18-án három professzorunk is kitüntetést kapott az Államalapítás Ünne-
pe 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 színvonalú munkájáért. 
Októberi számunkban Prof. Dr. Csőke Barnabás munkásságát foglalnánk röviden össze.
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Fotó: ME GTK

-

Létszámuk dinamikusan bővült az előző esz-
tendő nyolcfős évfolyamához képest. A hall-
gatók szíves fogadása és minőségi tájékoz-
tatása végett a Kar Nemzetközi Igazgatósága 
szeptemberben ún. „nemzetközi napokat” 
szervezett részükre. A tanév kezdetén (szept. 
5.) az elsőévesek részletes beszámoló kere-
tében értékes információkat kaptak a Gazda-
ságtudományi Kar működéséről, a vonatkozó 
oktatási programról, valamint a campusról és 
a városról. Ezen az eseményen a hallgatók 
találkozhattak oktatóikkal is. Az ismerkedés 
a hónap végén kötetlenebb formában folyta-
tódott. 

A háromnapos eseménysorozat (szept. 27-30.) 
kertében az érdeklődő résztvevők Alma Mate-
rünk történelmével a Műemlékkönyvtárban, 
városunk gazdaságával az egyik meghatáro-
zó beruházó, a TAKATA HUNGARY 
gyáregységében 

ismerked-
tek meg. Ezt követően Mis-

kolc MJ. Város Önkormányzatának meghí-

vására a Városházára látogattak, ahol a város 
jelenébe és jövőbeli fejlesztési elképzeléseibe 
nyerhettek betekintést. A programot városunk 

főbb turisztikai attrakcióinak (Di-
ósgyőri Vár és Barlangfürdő) 
látogatása zárta, teljes sikerrel. 
Ezen a pár napon csatlakozott 
a csoporthoz az ukrán Harko-
vi Nemzeti Műszaki Egyetem 
Politechnikum Intézetének 
dékánja (Prof. Dr. Petro Pe-
rerva), dékánhelyettese (Dr. 
Tetiana Kobielieva), vala-
mint hallgatói is.

Bízunk benne, hogy ezu-
tán a messziről érkezett 
hallgatók jobban kiisme-
rik magukat Miskolcon, 

megszeretik városunkat, 
régiónkat, országunkat és örömmel viszik jó 
hírét!

Sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz!

NEMZETKÖZI NAPOK 
A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARON

A 2016/2017-es tanévben a Gazdaságtudományi Kar mester (MBA) és doktori (PhD) 
képzésein 34 külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait önköltséges formában, illetve 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatásával. 



--
--
--
-

--
--
--
-

--
--
--
-

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

7Fókuszban

MEGAZIN

2
016

. O
K
T
Ó
B
E
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 7. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

2017-ben immár 500 
esztendeje lesz annak, 
hogy Luther Márton a 
wittenbergi vártemp-
lom kapujára szegezte 
híres 95 pontját, amit 
régtől fogva a – nyu-
gati keresztény világ 
kulturális fejlődését 
alapjaiban befolyá-
soló – reformáció 
kezdőpontjaként tart 
számon a hagyo-
mány. A félezredes 
jubileum természe-
tesen a Miskolci 
Egyetemen sem 

múlik el nyom nélkül, hiszen október 5-én 
éppen a közelgő évforduló apropóján ült ösz-
sze a „Scriptura et reformanda – A reformáció 
és hatásai a Miskolci Egyetem BTK oktatói leg-
újabb kutatásainak tükrében” c. tudományos 
konferencia az ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
Tanácstermében. Az esemény megnyitóján Dr. 
Illésné Dr. Kovács Mária, a BTK dékánja és Dr. 
Gyulai Éva, a rendezvény szervezője mellett 
Ábrám Tibor, a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának világi alelnöke is köszöntötte az 
előadókat és a közönséget.

Az előadások idő-
ben a 16. századtól 
a 19. század vé-
géig, térben pedig 
– jóllehet fókuszba 
természetesen a 
magyar nyelvterület 
került – a Magyar 
Királyságtól a Svéd 
Királyságig vagy 
éppen a Német Biro-
dalomig kalauzolták 

a szép számú közönséget. A „Sola scriptura” c. 
I. szekció (elnök: Kecskeméti Gábor; előadók: 
Nagy Gábor, Viskolcz Noémi, Papp Ingrid, Hel-
tai János, Gyulai Éva) a reformáció kora újkori 
irodalmával és művelődéstörténeti összefüggé-
seivel foglalkozott, a „Semper reformanda” c. II. 
szekció (elnök: Tringli István; előadók: Horváth 
Zita, Tóth Árpád, Fazekas Csaba, Rada János) 

pedig már a protestantizmus 18–19. századi, fő-
leg eszme- és társadalomtörténeti hatásait vizs-
gálta. A konferencia előadói végül – a hasznos 
tapasztalatokon túl – I. Rákóczi György Vizsolyi 
Bibliájának facsimile kiadásával térhettek haza 
a rendezvényről. A reformáció 500 éves jubile-
umán, vagyis jövőre, 2017-ben remélhetőleg a 
referátumokon alapuló tanulmánykötet is meg-
jelenhet.
A tudományos konferencia a Reformáció Em-
lékbizottság támogatásával valósult meg.  R.J.

KONFERENCIA A REFORMÁCIÓ FÉLEZREDES JUBILEUMÁRA 
A MISKOLCI EGYETEMEN

Interdiszciplináris, ám elsősorban irodalom- és történettudományi tematikájú konferenci-
át szervezett az ME Bölcsészettudományi Kar és a Magyar Történelmi Társulat miskolci 
csoportja, ahol is a fakultás oktatói prezentálhatták legújabb kutatási eredményeiket a 
reformációról és hatásairól.
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Kérem, mutassa be pár szóban 
a szakszervezet tevékenységét és céljait!

Miskolcon az egyetlen olyan dolgozói ér-
dekképviselet a miénk, amely reprezentatív. 
Országosan és helyben is a legfontosabb 
számunkra a felsőoktatásban dolgozók mun-
kakörülményeinek javítása, melyek közül leg-
égetőbb a bérprobléma rendezése minden 
szinten. Nagyon sokféle tevékenységet foly-
tatott a szakszervezet, amikor még nagyobb 
gazdasági ereje volt. Ebből néhány most is 
megmaradt. Az egyik legfontosabb tevékeny-
ségünk az érdekképviselet mellett a dolgozók 
önsegélyezése, illetve foglalkozunk különbö-
ző közösségépítő rendezvények szervezé-
sével is. Képviseltetjük magunkat a különbö-
ző egyetemi testületeken, ahol a dolgozók 
érdekeit próbáljuk minél hangsúlyosabban 
megjeleníteni. Minden évben próbálunk újabb 
célokat tűzni magunk elé. Ennek az egyik fő 
vonulata idén, hogy az olyan szolgáltatások 
minőségét javítsuk, amelyek a hallgatók és a 
dolgozók mindennapjait megkönnyítik. Ezek 
közül nagyon fontosnak tartom, hogy azok a 
régen működő egészségügyi szolgáltatások, 
amelyek igénybe vehetőek voltak a kollégium 
aljában működő egészségcentrumban, ismé-
telten életre kelljenek. Úgy gondoljuk, hogy az 
egyetemen több mint ezer dolgozó és több 
mint tízezer hallgató van jelen, akik számára 
fontos lenne, hogy minél könnyebben elérje-
nek olyan sz olgáltatásokat, mint például egy 
egyszerű vérvétel. De nagyon fontosnak látjuk 
a nőgyógyászati szűrés újra bevezetését is. 
Úgy gondoljuk, hogy azokat az egészségügyi 
szolgáltatásokat, amelyek most működnek, 

nagy számban veszik igénybe – mint például 
a fogászatot –, és ennek mintájára tovább kel-
lene bővíteni a választékot.

Szeretnénk továbbá, ha minél jobb és elfo-
gadhatóbb árú kereskedelmi szolgáltatások 
is megjelennének az egyetem területén. Lé-
nyeges volt régebben, hogy a büfék milyen 
minőségűek, illetve hogy a kínálat mennyi 
egészséges ételt és italt tartalmaz. Ezt hang-
súlyozzuk különböző fórumokon is, több-ke-
vesebb sikerrel.

Hogyan látja, jó dolog ma 
a Miskolci Egyetem dolgozójának lenni?

Büszke vagyok rá, hogy a Miskolci Egyetem 
oktatója vagyok. Én itt kezdtem a tanulmánya-

INTERJÚ AZ FDSZ MISKOLCI ELNÖKÉVEL, 
DR. DABASI HALÁSZ ZSUZSANNÁVAL

A Miskolci Egyetemen a kezdetek óta működik a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete. 
Több mint 600 tagja van, ebből körülbelül 300 a nyugdíjas, volt dolgozó. Dr. Dabasi 
Halász Zsuzsanna a Miskolci Egyetem Szakszervezetét képviseli a Felsőoktatási Dolgozók 
Országos Választmányában, illetve közgazdászként felkérték, hogy legyen az Országos 
Szakszervezet Felügyelőbizottsági elnöke, így számos országos egyeztetésen is részt vesz. 
Interjúnkban a szakszervezetről kérdeztük.

Fotó: Kiss Viktor
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imat, ahogy sokan az egyetemi 
oktatói karából, és itt maradtam 
az egyetemen mint doktoran-
dusz, tanársegéd, majd adjunk-
tus, most pedig már docens. Azt 
gondolom, hogy ez egy jó kö-
zösség, persze vannak nehéz-
ségeink. Ezek néha technikai 
nehézségek, amelyek leküzdé-
se sokat segítene a munkánk-
ban. Egy ilyen szakszervezet-
nek ezeket mindig meg kell 
említenie, és úgy látom, nyitott 
kapukat döngetünk, de a meg-
oldások folyamata elég lassan 
halad. Azt gondolom, büszkék 
lehetünk a campusunkra, bár sok feladatot is 
ad az egyetem vezetésének. Mint érdekkép-
viselet, gyakran kell szóvá tennünk az esti 
félhomályt például. Úgy érzem, nagyon jó a 
kapcsolatunk az egyetem vezetésével. Tavaly 
a sikerünkként könyvelhettük el, hogy sikere-
sen felvettük a kapcsolatot az MVK Zrt-vel is, 
és most már korábban és később is járnak a 
buszok.

Milyen programokat fog szervezni 
a szakszervezet az idei évben?

Idén viszonylag nagyszabású rendezvény-
ként támogattunk és magunk is szerveztük 
meg az egyetemi dolgozók számára rende-
zett gulyásparti évnyitó rendezvényt. Tudjuk, 
hogy hagyományosan az évnyitó inkább az 
elsőévesek fogadalomtételéről szól, illetve a 
különböző kitüntetések átadásával szokott el-
telni. Ezért fontosnak tartottuk, hogy kötetlenül 
és vidáman indítsuk ezt az évet a dolgozók és 
oktatók számára is. Úgy gondoljuk, ez nagyon 
jól sikerült, örülünk, hogy megszervezhettük.

Idei munkatervünkben a hagyományos ren-
dezvényeink következnek, ilyen a dolgozók 
gyermekei számára a Mikulás parti, nyáron a 
gyereknap, de tervezzük más kulturális ren-
dezvények támogatását is. Nagyon fontos 
számunkra a nyugdíjas tagozat. Már számos 
nyugdíjas volt dolgozója van az egyetemnek, 
akik szívesen tarják a kapcsolatot az egye-
temmel, de ennek nincs intézményes formája. 
Minden évben szervezünk nyugdíjas konfe-
renciát, amelyen részt vesz rektor úr és kan-

cellár úr is. A tagozat elnökasszonyát is meg-
hívjuk, és mindig jó hangulatú beszélgetések 
szoktak létrejönni.

Fontos az ifjúsági tagozatunk is, van egy ki-
fejezetten fi atal dolgozók számára fenntartott 
tagozat, amely próbálja kielégíteni azokat a 
szükségleteket, amelyek a náluk megjelenő 
problémákat orvosolja. Ilyen az alacsony bé-
rezés, a lakhatással kapcsolatos kérdések, a 
tudományos fejlődés kérdése, anyagi támo-
gatása. Van olyan országos tagozatunk is, 
amely kifejezetten családbarát kérdésekkel 
foglalkozik.

Mennyire nyitottak a dolgozók 
a szakszervezet felé?

Úgy tapasztalom, hogy nyitottak a dolgozók, 
ha problémájuk van, mindig megtalálnak. Ma-
gának a szakszervezeti mozgalomnak a lé-
nyege, hogy ha közösen tudjuk képviselni ér-
dekeinket, nagyobb sikert tudunk elérni. Van 
egy olyan kifejezés, hogy potyautas szindró-
ma, amely jelentése, hogy nem csak a szak-
szervezet dolgozóiért küzdünk, hanem min-
den egyetemi dolgozóért is. Ennek hátulütője, 
hogy sokan gondolják úgy, hogy majd a másik 
belép, fi zet tagdíjat és vállal önkéntesmunkát, 
de ha egyszer elfogynak ezek az emberek, 
akkor már csak azt vesszük majd észre, hogy 
nincs ilyen érdekképviseleti szerv, ami jelen-
tős hátrányokat fog okozni. A szakszervezet 
alapvetően rendezni szeretné a különböző 
konfl iktusokat, és megelőzni a problémákat a 
munkáltató és a dolgozók között.
 Tóth Evelin
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Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Fotó: Stumphauzer Laura

Egy évvel korábban felvázol-
ta számunkra a megújulással 
kapcsolatos terveit. Hogyan 
alakultak ezek mostanáig, és 
milyen tapasztalatokat tudna 
megosztani az olvasókkal? 

Nagyon örülünk annak, hogy 
egyáltalán ezek a jelenlegi 
felújítások, térátrendezések 
megtörténhettek, amelyek va-
lójában nyáron kezdődtek el, 
de még az ősz folyamán is 
tartani fognak. Az elsődleges 
célunk, hogy bizonyosfajta 
olyan karbantartási, festési 
munkákat el tudjunk végeztetni 
az épületben, melyek az elmúlt tizenöt-húsz 
évben elmaradtak. Nagyon fontosnak tartjuk 
ugyanakkor azt is, hogy olyan térátrendezé-
seket hajtsunk végre, amelyek egyrészt új 
bútorok elhelyezését jelentik, némely esetben 
pedig szó szerint a már meglevő bútorok át-
csoportosítását. Minden egyes kivitelezésnél 
az volt és az lesz a továbbiakban is a cél, 
hogy valamivel kellemesebb, jobb hangulatú 
legyen a könyvtár belső tere, ahová a hallga-
tók tanulni, kutatni vagy beszélgetni jönnek. 
Úgy gondolom, hogy mindenképpen nyerünk 
azzal, ha megmutatjuk ennek az épületnek a 
különleges hangulatát. 1969-ben az Egyetemi 
Könyvtár Magyarország legnagyobb területű 
és legmodernebb felsőoktatási könyvtára volt. 
Meg szeretnénk mutatni, ha már az elmúlt 
évtizedekben nagyobb, korszerűbb, plázajel-
legű könyvtárak épültek is az országban, a 
mi intézményünk is hatalmas, tágas terekkel 
rendelkezik, ahova érdemes lehet bejönni. 
Több olyan kisebb, illetve csendesebb tanulói 
teret is kialakítottunk, ahol nyugodtan el lehet 
szeparálódni a csoportos tanulás hangjai elől. 
Úgy vélem, hogy nagyon jó úton vagyunk, de 
még mindig csak egy fontos mérföldkövet tet-
tünk a megvalósulás irányába. 

A felújításokkal kapcsolatban mik 
a további terveik?

Az olvasóteremben régen a még a hatvanas 
években létesített gépi levegőztető berende-
zés működött, amely azonban nagyon hamar 
leállt, és gyakorlatilag az elmúlt harminc év-
ben nem volt megfelelő levegőztetése az épü-
letnek. Az ősz folyamán nagy teljesítményű 
levegőztető berendezések beszerelését ter-
vezzük az olvasóterembe, amelyek működé-
sének köszönhetően végre friss oxigénhez 
lehet majd jutni. A következő nagy felújítást a 
jövő év első felére időzítettük, amikor megpró-
bálunk majd az épület külsején is némi vál-
toztatást végrehajtani, gondolok például külső 
festésre, esetleges ablakcserére. Szeretnénk 
egy irodalmi jellegű, kulturális kávézót is lét-
rehozni a volt ruhatár helyén. Ez számunkra 
azért fontos, mert minden olyan lehetőséget 
szeretnénk megragadni, amely az Egyetemi 
Könyvtárat egyetemünk élő és működő részé-
vé teszi. Kiemelendő továbbá, hogy 2017 júli-
usában a Magyar Könyvtárosok Éves Orszá-
gos Vándorgyűlését Miskolcon fogják tartani, 
és több mint valószínű, hogy a háromnapos 
rendezvény legtöbb programja a campuson 
kap majd helyet. Szeretnénk, ha a jó hírünket 

TOVÁBB SZÉPÜL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR

Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumának főigazgatója vezetett 
körbe bennünket az épületben, miközben megosztotta velünk az intézmény további meg-
újítására vonatkozó elképzeléseiket. 
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vinnék tovább a magyar könyvtárosok, és en-
nek érdekében is törekszünk arra, hogy ezt a 
hatvanas évek stílusát őrző épületet vonzóvá 
tegyük a felújításokkal.

Mit tudna mondani a hallgatói aktivitásról? 
Többen járnak könyvtárba a megújulási fo-
lyamatok óta?

Ahogy az egyetemnek meg kell küzdenie a 
felvételik alkalmával azzal, hogy minél több 
hallgatót vonzzon be, úgy a könyvtárnak is 
minden tanévben meg kell küzdenie azért, 
hogy minél több hallgató találja meg itt a he-
lyét. Nekünk az a feladatunk, hogy a szep-
temberi beiratkozási rohamon túl is tudjunk 
olyasmit nyújtani a hallgatóknak, ami érdekes 
és vonzó. A hallgatók létszáma növekedett, 
de ez számunkra csak egy fázis. Igazából 
soha nem tudunk biztosat mondani az elége-
dettségünkről. Minden egyes nemzedéknek 
meg kell mutatnunk, hogy a könyvtár – amely 
a digitális korszakban sokak számára elve-
szítette már a jelentőségét – egy másik vagy 
több más funkcióval, igenis, tud embereket 
idevonzani és itt tartani. 

Szeptember 29-én került sor a Kutatók Éj-
szakájára. Megosztaná ezzel kapcsolatos 
tapasztalataikat? 

A Kutatók Éjszakája a következő lépését mu-
tatja meg annak, amit szeretnénk megmutatni 

a könyvtár, mint információhordozó intézmény 
életéből. Bizonyosfajta értékeinket teljesen új 
módon szeretnénk prezentálni az egyetem 
és a város polgárainak. Erre egy jó példa 
volt, hogy a Kutatók Éjszakáján az ElmeHáza 
összegyetemi tudományos kincskereső játé-
kának a  kiindulópontja a Selmeci Műemlék-
könyvtár volt, és a második állomás is nálunk, 
az olvasóteremben kapott helyet. Játékkal 
próbáltuk bevonzani azokat az embereket, 
akik egyébként a műemlékkönyvtár megtekin-
tésére nem jönnének el az egyetemre. Egyéb-
ként a többi, általunk kínált szolgáltatásra is 
igaz, hogy szeretnénk a hagyományostól elté-
rő, új módon megmutatni az általunk őrzött in-
formációkat, amelyekkel a hallgatók tanulását 
is segíteni kívánjuk.  

Milyen további terveik vannak az őszi sze-
meszterre vonatkozólag?

Nagyobb szabású eseményeket most nem 
tervezünk, de havi és heti rendszerességgel 
vannak saját szervezésű és olyan rendezvé-
nyeink, amelyeket elsősorban a karok indíta-
nak. Azt szeretnénk, hogy az egyetemi karok 
tekintsék a könyvtárat különböző közösségi 
rendezvényeik helyszínének. Nagyon örülök 
annak, hogy az egyetem egyre több szerve-
zeti egysége kapva kap azon a lehetőségen, 
hogy hozzánk eljöhetnek. 

 Boldizsár Csongor 

Fotó: Stumphauzer Laura
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A ceremónián résztvevőknek Prof. Dr. Paripás Béla 
elmondta, hogy a két intézmény jogelődjeinek kap-
csolata több mint harminc évre nyúlik vissza. Az 
együttműködés akkor kapott új lendületet, amikor 
megalakult a Wigner Fizikai Kutatóközpont és főigaz-
gatójává Lévai Pétert nevezték ki. Kifejezte háláját Dr. 
Deák Csaba felé is, hiszen már a kezdetektől fogva 
pártolója volt a közös munkának, kutatásnak, illetve 
a telephely létrejöttének. Dr. Deák Csaba szintén ki-

emelte beszédében, hogy a kapcsolat nem új keletű, 
illetve az egyetem és a város polgárai számára sem 
ismeretlen a Wigner Fizikai Kutatóközpont, hiszen az 
előző évi Kutatók Éjszakáján a Miskolci Egyetemre 

érkezett „Sokszínű fi zika” bemutatóbusz előadásain 
keresztül nyerhettünk bepillantást a Kutatóközpont-
ban folyó munkálatokba. Néhány gondolatot az egye-
tem megújulásáról is megosztott a résztvevőkkel, és 
elsősorban a műszaki irányvonal erőteljesebbé válá-
sára célzott. Megemlítette, hogy a Miskolci Egyetemre 
nemcsak campusként, hanem innováció központként 
is tekint – mind az alkalmazott, mind az alapkutatások 
területén –, és reméli, hogy a közös munka során a 
tudományos ismeretterjesztés és a kutatói életpálya 
támogatására is lehetőség nyílik. Lévai Péter is rámu-
tatott a kapcsolat hosszú történetére, majd elmondta, 
hogy a megújított együttműködés során olyan sikeres 
programokat rendeztek, mint az MTA támogatásával 
elindított EXMET (Extreme Materials, Energies and 
Technologies) kiválósági K+F program közös végre-
hajtása. Az együttműködés keretében milliós értékű 
eszközök, berendezések kerültek a Fizikai Intézetbe. 
Reméli, hogy más karokkal is bővülhet majd a közös 
kutatások sora, hiszen „egy dolog, hogy a fi zikus kita-
lál valamit, de az általában akkor kezd el kísérletként 
működni, ha hat mérnök még odaáll és megcsinálja” 
- tette hozzá. A Telephely elsődleges céljaként szere-
pel az, hogy további közös programok megvalósulá-
sát segítse, továbbá lehetőséget adjon azok sikeres 
kivitelezésére.
 Boldizsár Csongor

EGYETEMÜNKÖN ALAPÍTOTT TELEPHELYET 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Október 5-én avatták fel az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Miskolci Telephelyét 

egyetemünk Fizikai Intézetében. A telephelyet jelző tábla felavatásánál Lévai Péter, a 

Kutatóközpont főigazgatója, Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellára, valamint 

Prof. Dr. Paripás Béla, a Fizikai Intézet igazgatója mondott beszédet. 

Fotó: Lengyel Attila
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A rendezvényen elsőként Valenta László szólalt 
fel, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
Szövetségének (GTTSZ) elnöke. Köszöntőjé-
ben ismertette a hallgatósággal, hogy a GTTSZ 
céljai között szerepel az, hogy a műszaki és 
gazdaságtudományi területek szereplőinek fó-
rumot biztosítson az épp aktuális kérdéseket 
megvitatására. Ebből kifolyólag rendezték meg 
ezt az eseményt is, amelyet Prof. Dr. Torma 
András, a Miskolci Egyetem rektora nyitott meg, 
aki beszédében büszkén világított rá arra, hogy 
egyetemünk élen jár a duális képzés megvalósí-
tásában. Cseresnyés Péter előadása két részből 
állt, először bemutatta a magyar munkaerő-piaci 
helyzet múltbeli alakulását, majd a fellépő prob-
lémákra néhány megoldási kísérletet vázolt felt 
a hallgatók számára. Kijelentette, hogy a mun-
kanélküliség történelmi mélyponton van Ma-
gyarországon, és ez elsősorban nem is a nagy-
városokat, hanem a vidéki településeket érinti. 
Rámutatott arra, hogy a gazdasági növekedés 
beindítása és a foglalkoztatás bővítése nagy 
kihívást jelent, hiszen ehhez szakképzett mun-
kaerő és akár technológiaváltás is szükséges. 
Céljaik között szerepel, hogy a digitális tudás és 
a nyelvismeret elengedhetetlenségét mindenki 

felismerje. A duális képzést 
általánosítani kívánják, en-
nek megoldását kamarai 
garancia, illetve a munka-
adók ösztönzése jelenthe-
ti. Bemutatta a középfokú 
szakképzés átalakítását 
is, melynek előnyeként a 
valódi ipari környezetben 
történő gyakorlati képzést, 
illetve a továbbtanulási le-
hetőségeket említette meg. 
Ezt követően Dr. Horváth 
Zita, a Miskolci Egyetem 
általános rektorhelyettese 
tartott előadást az intézmé-
nyen zajló duális képzés-
ről.  Előadásából kiderült, 
hogy jelenleg csaknem 
negyven szakon folyik du-
ális képzés, több mint száz partnercég bevoná-
sával. Refl ektált Cseresnyés Péter előadására, 
véleménye szerint is jó döntés volt a középfokú 
szakképzés átalakítása, az életpálya modellek 
és a továbbtanulási lehetőségek kidolgozása. 
Masa Beáta, a Robert Bosch Kft. miskolci HR 

igazgatójának előadása zárta a 
rendezvényt. Kihangsúlyozta, 
hogy a megterhelő munka elle-
nére az a céljuk, hogy az egye-
temi oktatással összhangban 
olyan szakembereket készítse-
nek fel a duális képzés során, 
akik versenyképes munkaválla-
lóként, speciális tudással, pro-
jektmenedzsment-szemlélettel, 
idegennyelv-ismerettel és ki-
emelkedő szociális készségek-
kel jelennek majd meg a mun-
kaerő-piacon. 
 
 Boldizsár Csongor 

REAGÁLÁS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE – 
CSERESNYÉS PÉTER LÁTOGATÁSA 
Szeptember 28-án a Miskolci Egyetem vendégül látta Cseresnyés Péter munkaerőpiacért 
és képzésért felelős államtitkárt, aki a munkaerőpiac aktuális kérdéseiről, valamint a szak-
képzés helyzetéről, átalakításáról tartott előadást.

Fotó: Stumphauzer Laura
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A Google-előadássorozat első állomása áp-
rilisban volt, amikor Boros Botond, a Google 
magyarországi marketingigazgatója látogatott 
egyetemünkre (a beszámolót lásd a MEga zin 
honlapján).

A mostani előadó személyében pedig egy 
rendkívül izgalmas szakmai háttérrel rendel-
kező szakembert ismerhettünk meg, hiszen 
Bodrogi Bozán András új média-szakértő, 
videomarketing és tartalommenedzsment 
specialista, emellett alkotó zenész, illetve 
dalszerző-énekes is egyben. A digitális ze-
nei éra kezdeteitől a gyakorlatban tanulta 
és tapasztalta meg az online és mobil zenei 
tartalommenedzsment, az új formátumok és 
a tartalomfogyasztás új korszakát. Ezt kö-
vetően az új médiatechnológiák, az online 
kommunikáció, a közösségi média, az online 
marketing és PR területeken kutatva végzett 
tanulmányokat Svédországban. 

Az elmúlt években a Google Ground okta-
tóközpont YouTube szakértő-trénereként a 

Google hazai partnereinek kimondottan a 
videómegosztó platform funkcióinak és esz-
közeinek optimális használatát oktatja a vide-
ótartalom stratégiától a YouTube csatorna és 
tartalomoptimalizáláson keresztül a szerzői 
jogi kérdéseken át egészen a bevételszerzé-
sig.

Az előadó kiemelte, hogy a jövőben nem 
feltétlenül látszik tisztán az, hogy milyen ál-
lások lesznek elérhetők, és azokhoz milyen 
képességekre lesz szükség. Egy azonban 
biztos, a digitális ismeretek nagyon fontos 
részét fogják képezni a jövőbeli tudásnak. 
2020-ig várhatóan kb. 900 000 olyan állás 
lesz az Európai Unióban, amelyet nem lehet 
majd betölteni, mert egyszerűen nem lesz 
rá képzett munkaerő. Ennek a kedvezőtlen 
prognózisnak kíván elébe menni a Google a 
különböző oktatási programjaival. Emellett a 
cég számára fontos a nemek egyenjogúsága, 
az, hogy nők és férfi ak egyenlő arányban ve-
gyék ki részüket a technológiaorientált világ-
ból, ugyanis ma még rendkívül egyenlőtlen a 
megoszlás e tekintetben a munkaerőpiacon. 
Óriási szakadék van a generációk között is, a 
digitális tudásbeli távolság az idősek és a fi a-
talok között egyre csak nő. Nehéz rávenni az 
idősebb korosztályt arra, hogy lépést tartson 
a nagyon gyorsan változó és számukra gyak-
ran bonyolultnak tűnő technológiával. 

A Google Groundról megtudhattuk, hogy egy 
Google márkázott oktatási központ, ahol a 
digitális készségek fejlesztése az elsődleges 
cél. Maga a Google Ground-projekt egy iga-
zán érdekes és egyedülálló  kezdeményezés 

„A MA EMBERE ELKÉPESZTŐ MENNYISÉGŰ 
IDŐT TÖLT KÉPERNYŐ ELŐTT”
YOUTUBE SZAKÉRTŐ LÁTOGATOTT EGYETEMÜNKRE

Szeptember 28-án „Optimális bevételszerzés a YouTube-on” és „Márkakommunikáció 
videótartalommal” c. előadásokon vehettek részt az érdeklődő hallgatók a Gazdaság-
tudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete szervezésében, Bodrogi Bozán András mi-
nősített YouTube szakértő és regionális Google tréner előadásában.

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Kiss Viktor

a régióban, Közép-Kelet Európában máshol 
nem létezik még ehhez hasonló. Egy önálló 
Google-bázisként fogható fel tulajdonképpen, 
ahol kreatív ügynökségeknek, online marke-
ting-ügynökségeknek, kis- és középvállalko-
zásoknak, diákoknak ad teret a cég, ahhoz, 
hogy a digitális talpon maradáshoz további 
lehetőségeket biztosítson nekik a jövőben. A 
vállalathoz kötődő oktatási repertoárban fel-
sőfokú képzések, Google-akadémiák szere-
pelnek specifi kus minőségi képzéssel Google 
partnereknek, illetve természetesen fontos 
pillérként jelenik meg a Google Ground gya-
kornoki program is. Egy Google stúdió is a 

partnerek rendelkezésre áll, ahol videók ké-
szítése és azok gyártási folyamata is megta-
pasztalható.

A Youtube-ról, mint az első számú videóplat-
formról elhangzott, hogy a második leggyak-
rabban használt keresőnek számít a Google 
keresője után. A több mint egymilliárd felhasz-
náló 400 órányi feltöltést eszközöl minden 
percben az egyébként 88 országban és 76 
nyelven elérhető platformon. A megtekintések 
több mint fele már mobileszközről történik, és 
érdekességként megtudhattuk, hogy a 45 és 
59 év közötti korosztály körében is évről-évre 
nő a Youtube ismertsége, 2012–15 között pél-
dául 13%-al emelkedett a felhasználók száma 
ebből a körből. 

A ma embere elképesztő mennyiségű időt tölt 
képernyő előtt, amely átlagosan napi 7 órát 
jelent. A Google pedig ezt, és a Youtube nép-
szerűségét egyaránt kihasználva törekszik 
arra, hogy minél több hirdetőt a Youtube-ra 

vonzzon, minél több reklámköltést a Youtu-
be-ra irányítson, többek között azon hirde-
tőkét is, akik korábban a televíziót célozták 
meg. A piac, igaz, még mindig meglehetősen 
tv-hangsúlyos, de azt látni kell, hogy időköz-
ben felnőtt egy olyan generáció, akit tele-
vízión keresztül már nem ér el sem márka, 
sem szolgáltatás. A televízió az ő számukra 
egy lineáris program, egy teljesen ismeretlen 
felhasználói élmény, amelyben nem is érzik 
magukat kényelmesen. Egy konkrét multi-
platform kampányról is szó esett (Vodafone), 
mely esetében bebizonyosodott, hogy ala-
csonyabb költés mellett a Youtube egy olyan 
adalékos elérést generál (a példában 6,6%-os 
rés), amelyet a televízióval nem lehet megva-
lósítani. 

Míg a Youtube-nak egész napos főműsorideje 
van, addig a televízió többnyire csak a reggeli 
vagy az esti órákban érdekes. A tv-hez képest 
fontos különbségként említhető még, hogy a 
Youtubeon nem csak felhasználók, hanem 
feliratkozók is vannak. Információforrásként a 
Youtube platform gyakran úgy is megjelenik, 
hogy a felhasználó a tévében látott reklámra 
keres rá újranézés céljából. 

A kreatív videósoknak már a harmadik ge-
nerációja nő fel, akik elég pénzt tudnak ge-
nerálni a videózásból ahhoz, hogy abból 
megéljenek. Ehhez kapcsolódóan hallhattunk 
a YouTube partner programban való bevétel-
szerzési lehetőségről, mint egy dinamikusan 
emelkedő bevételi forrásról. Erről és a Ki Mit 
Tube 2014–2015 tapasztalatairól is sokrétű, 
videókkal színesített előadás volt a mostani.  
Alig várjuk a következőt!
 Tóth Orsi
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A Miskolci Egyetem 
2015-ben első 
alkalommal vett 
részt a Green 
Metric nemzetközi 
versenyen, és az 
előkelő negyedik 
helyen végzett a 

magyarországi felsőoktatási intézmények kö-
zött. A felmérés során hat kategória alapján 
hasonlították össze a 407 jelentkezett intéz-
ményt: elhelyezkedés és infrastruktúra, ener-
gia- és klímaváltozás, hulladék, víz, közleke-
dés és oktatás. A felmérés kérdései többek 
között olyan területekre tértek ki, mint például 
az energia hatékony készülékek használata, 
az okos, automatizált épületek megvalósí-
tása, a megújuló energia használatát célzó 
energiapolitika, energiatakarékossági prog-
ram, a klímaváltozáshoz történő alkalmaz-
kodást elősegítő és annak hatását enyhítő 
program és az üvegházhatást keltő gázok 
kibocsátásának csökkentését célzó politika. A 
tavalyi sikerre alapozva idén is megméretteti 
magát az egyetem a Grenn Metric versenyen. 
Az idei adatszolgáltatás folyamatban van, a 
világrangsor közzétételére körülbelül 2017 
januárjában fog sor kerülni. 
A ranglistán való feljebb lépés egyik eleme 
lehet a szelektív hulladékgyűjtés is, amely 
lassan tíz éve zajlik az egyetemen. Ennek 
egyik nagy eredménye, hogy a hulladék 
mennyiségét sikerült drasztikusan csökken-
teni. A szelektív gyűjtés kiterjesztésével még 
tovább lehetne redukálni ezt a mennyiséget, 
ezzel még nagyobb megtakarítást elérve. 
Fontos tudnunk, hogy mindössze az elszál-
lított kommunális hulladék fejében keletke-
zik költsége az egyetemnek, a szelektíven 
gyűjtött hulladékért az elszállító partnercé-
gek fi zetnek. Ha Ti is szelektíven gyűjtitek 

a hulladékot, jelentős megtakarítást érhet 
el az egyetem. Ezt a megtakarítást számos 
helyen érzékelhetitek – például a kollégiumi 
díjak alakulásában, más egyetemekhez vi-
szonyítva. A Miskolci Egyetem és a HUSUN 
(Magyar Fenntartható Egyetemek Hálózata) 
együttműködésének köszönhetően a campus 
tizenhárom pontján háromszínű, szelektív 
gyűjtőszigetek, továbbá négy ponton öblös 
üveggyűjtő konténerek kerültek kihelyezésre.
Az ötlépcsős hulladékpiramis szerint elsődle-
ges feladatunknak a megelőzést és az újra-
használatot kell tekintenünk. Ennek jegyében 
kérte fel a Magyar Környezeti Nevelési Egye-
sület a Miskolci Egyetemet együttműködésre 
a november 19–27. között megrendezett Eu-
rópai Hulladékcsökkentési Hét kapcsán.  
A Miskolci Egyetemen megalakult öntevé-
keny csoport, a MEgreen révén az intézmé-
nyünk könnyedén be tudna kapcsolódni ebbe 
a kezdeményezésbe is. Uri Zsombor, a cso-
port vezetője kihangsúlyozta, hogy szeretettel 
várja a környezetvédelmet tudatosan megélő 
hallgatók jelentkezését az alábbi elérhetősé-
gen: mehokksb@uni-miskolc.hu.
 
 Boldizsár Csongor 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÚTJÁN 
A MISKOLCI EGYETEM

Fotó: internet

as

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.
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Az idei tanév megnyitásaként augusztus 27-én 
kenus evezést rendeztek, amely a korai idő-
ponthoz képest sok résztvevőt vonzott, így egy 
jó hangulatú, meleg napsütéses összejövetel 
lett belőle. A következő nagyobb megmozdulás 
az Egyetemi Sportnap előtti napon volt, amikor 
is a 7-es irodaépület előtti füves területen meg-
tartották a MEGAPikniket, amely az időjárási 
viszonyokhoz képest igen hangulatosra sikere-
dett, és itt még nem ért véget a nap, hiszen az 
este folyamán Sörpong Bajnokság került meg-
rendezésre 24 csapattal. Sok szurkoló és kí-
váncsiskodó is megfordult a 
műfüves pálya melletti pavi-
lon alatt, így egy remek este 
kerekedett belőle. Szeptem-
ber 24-én Füzesabonyban 
egy csapatépítő paintballra 
is sor került, ahol több mint 
harmincan küzdöttünk a 
győzelemért. 
Idén talán az egyik leg-
nagyobb projekt a B/2-es 
épület Bölcsész Klubjának 
rendbetétele és rendezvé-
nyekre való felhasználása. 
A munkálatok már elkezdőd-
tek, így a tagok és néhány 
segítőkész diák segítségé-

vel a klub teljesen kitakarításra került, a lámpák-
ban lévő égők ki lettek cserélve, illetve a hát-
só helyiségeket is kezelésbe vettük. Még sok 
munka vár a csapatra, de szépen lassan alakul, 
így már több program is ezen a helyen megy 
végbe. Legelőször a sörpong nagy sikere után, 
október elején egy ME-ga Csocsó Bajnokságot 
rendeztek meg a Bölcsész Klubban, amely szin-
tén sok embert bevonzott, így kipróbálhatták a 
helyszínt is. Itt szeretnék megtartani hamarosan 
a SlaMEt Slamért elnevezésű diákok által tar-
tott slam poetry estet, amelyről nem sokára bő-
vebb információk is kikerülnek. A jövőbeli tervek 
közt szerepel még a már hagyományos módon 
megtartott Kidobós Bajnokság immár negyed-
jére, amely remélhetőleg az elmúlt évek nagy 
résztvevői számát biztosítja megint. A szokásos 
őszi nagytakarítás sem fog elmaradni, amely-
nek időpontját megtaláljátok majd kihirdetve a 
többi várható programmal együtt a KSB által 
üzemeltett Uni-City facebook oldalon. A Kolim-
pia, ahol a Bizottság mindig aktívan segít a ME-
HÖK-nek, ebben a tanévben a tavaszi félévben 
kerül majd csak megrendezésre, így az ebben a 
félévben várható rendezvények közül kimaradt.
 
 Stumphauzer Laura

KSB HÍREK

Idén sem tétlenkedik a Miskolci Egyetem Kulturális és Sport Bizottsága, hiszen sok prog-
rammal várják az érdeklődőket. Azon felül, hogy a bAlekhetes Sportnapon és az Egyetemi 
Sportnapon idén is segédkezet nyújtottak a tagok, augusztus végétől csapatépítő sport-
programokat is szerveznek a mozogni vágyó diákoknak.  

Fotó: Dobi Gergely

Fotó: Stumphauzer Laura
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A 2016-ban doktori képzésre felvételizők már 
az új doktori képzésre jelentkeztek, melynek 
felépítései, szabályai jelen- tősen megvál-
toztak. 2016. szeptember 
1-től a PhD képzés időtarta-
ma 4 év (8 félév). Minimum 
240 kreditet kell szerezni 
a 8 félév alatt, mely fél-
évente 30 kreditet jelent. 
A 8 féléves doktori képzés 
két részből áll: képzési 
és kutatási szakaszból, 
valamint kutatási és disz-
szertációs szakaszból. Az képzési és kutatási 
szakasz során havi 140 000 Ft ösztöndíjat, a 
kutatási és disszertációs szakasz során 180 
000 Ft ösztöndíjat kapnak az államilag támo-
gatott képzésben résztvevő doktoranduszok.

Az első négy félév a képzési és kutatási 
szakasz, melynek végén komplex vizsgát 
kell tenniük a doktoranduszoknak. A sikeres 
komplex vizsga a kutatási és disszertációs 
szakasz megkezdésének feltétele. A komp-
lex vizsga célja, hogy felmérje a tanulmányi 
és a kutatási előremenetelt is. Ha a komplex 
vizsgát nem sikerül teljesítenie a hallgatónak, 
megszűnik a jogviszonya.

A doktori értekezést a komp-
lex vizsgát követően 
3 éven belül be kell 
nyújtani. Ez a határidő 
különös méltányolást 
érdemlő esetekben 
meghosszabbítható 
legfeljebb 2 félévvel. A 
sikeres védés jutalma 
egyszeri 400 000 forin-
tos támogatás. 

A Miskolci Egyetemen összesen 7 doktori 
iskola működik: a Mikoviny Sámuel Föld-
tudományi Doktori Iskola (MFK), a Kerpely 

Antal Anyagtudományok és Technoló-
giák Doktori Iskola (MAK), 
a Sályi István Gépészeti 
Tudományok Doktori Iskola 
(GÉIK), a Hatvany József 
Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola (GÉIK), a Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudo-
mányi Doktori Iskola (ÁJK), a 
Vállalkozáselmélet és gyakor-
lat Doktori Iskola (GTK) és az 

Irodalomtudományi Doktori Iskola (BTK). Így 
a doktori képzés majdnem az összes kar éle-
tében fontos szerepet játszik.

A Miskolci Egyetemen a doktori felvételi 
jelentkezési határideje minden évben má-
jusban van, ám a doktori iskolák később 
pótfelvételit is kiírhatnak. Mind államilag tá-
mogatott, mind önköltséges képzés elérhető 
a doktori iskolákban. Doktori képzésre jelent-
kezhetnek az utolsó éves mesterképzésben 
résztvevő hallgatók és a már egyetemi dip-
lomával rendelkezők, feltéve, hogy diplomá-
juk legalább „jó” vagy „cum laude” minősí-

tésű. Továbbá szükséges 
egy idegen nyelvből álla-
milag elismert középfokú 
(B2) C típusú (komplex) 
nyelvvizsga. A felvételi 
során fontos szempont 
a jelölt szakmai tájéko-
zottsága, és fontosak a 
tudományos, szakmai 
eredmények is.

 Schäffer Anett

Ahhoz, hogy már a mesterképzés során tudatosan készülhessenek PhD képzésre a kutatás 
iránt érdeklődő hallgatók, érdemes már ekkor megismerni a doktori iskolákat és képzése-
ket. Ehhez nyújthat segítséget cikksorozatunk, melynek első részében a megújult doktori 
képzést mutatjuk be.

KUTATÁSRA FEL!
DOKTORI KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN

Fotó: internet
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A Miskolci Egyetem részéről Dr. Deák Csaba 
kancellár és Dr. Horváth Zita általános rektor-
helyettes, míg a HELL Csoport képviselőjeként 
Csereklye Barnabás, a QUALITY PACK Zrt. 
projektigazgatója írta alá azt a szakmai straté-

giai együttműködési megállapodást, melynek 
célja különböző szakmai programok szervezé-
sén keresztül, az egyetemi hallgatók gyakor-
lati képzési hátterének kialakítása, elsősorban 
műszaki, gazdasági, logisztikai és IT területen 

valamint a friss diplomások részére kar-
rierlehetőség biztosítása.
„A HELL Csoport egy rendkívüli ütem-
ben fejlődő cégcsoport, amely több mint 
40 országba exportál, tevékenységé-
vel ebben a régióban teremt több száz 
munkahelyet. Úgy gondoljuk, hogy a 
Miskolci Egyetem színvonalas oktatásá-
hoz hozzájárulhatunk oly módon, hogy 
a HELL Csoport munkatársai – a szoro-
sabb kapcsolat eredményeként – átad-
ják azt a megszerzett gyakorlatai tudást, 
tapasztalatot, szakmai elkötelezettsé-
get, amellyel eddigi páratlan sikereinket 
elértük.
Természetesen nem titkolt célunk, hogy 
későbbiekben a hallgatók versenyképes 
tudásukat nálunk kamatoztassák. 
A HELL Csoport folyamatos fejlődése 
és exportpiacainak növekedése révén 
fogalmazódott meg az igény egy hosz-
szútávú szakmai alapokon nyugvó 
együttműködésre. Egy ilyen rohamosan 
bővülő cégcsoport számára elenged-
hetetlen a szakemberek utánpótlása. A 
Miskolci Egyetemről kikerülő, magasan 
képzett friss diplomások, illetve az ott 
végzett, már tapasztalattal rendelkező 
szakemberek utánpótlási bázist jelente-
nek a cégcsoport számára. 

HOSSZÚTÁVÚ STRATÉGIAI PARTNERSÉGI 
MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A HELL ÉS A MISKOLCI EGYETEM

Hosszútávú stratégiai partnerségi megállapodást kötött a HELL Csoport és a Miskolci 
Egyetem. A stratégiai együttműködés alapvető célja, hogy Észak-Magyarország legna-
gyobb felsőoktatási intézménye és Magyarország piacvezető energiaital-gyártója el-
méleti és gyakorlati tudásbázisukat közös szakmai céljaik elérése érdekében együttesen 
mozgósítsák. 
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Fotó: internet

Emellett a még nagyobb kérdés, hogy munkaerő-
hiány mellett hogy léphet fel egyidejűleg munka-
nélküliség? Főleg nekünk, a fi atalabb generáció-
nak nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel 
témával, hiszen éppen a nagybetűs élettől, a mun-
kahelyek világától állunk egy lépésnyire, valamint 
részben a jövő is a 
mi kezünkben van. 
Először is nézzük 
meg mi a helyzet 
Magyarországon!

Sajnos országunk 
sok lakosa ponto-
san tisztában van 
mind a munkaerő-
hiány, mind a mun-
kanélküliség fogal-
mával. Hazánkat is 
sújtja ez a két probléma. Vajon miért? A válasz 
több részből áll, először is a szabad munkaerő-
tábor jelentős többségét nehéz foglalkoztatni, 
másodszor pedig a munkaerő kereslet és kínálat 
meglehetősen egyenlőtlen országunk területén.

Területi egyenlőtlenségek

2016 első negyedévében kb. 50 ezer betöltetlen 
munkahely volt. Az üresen várakozó állások több 
mint fele Közép-Magyarországon található. A Du-
nántúl nagy részén a munkanélküliség jellemző, 
viszont a déli részen, az Alföld déli részén, vala-
mint Észak-Magyarországon viszonylag sok mun-
kaerő tartalékkal számolhatunk. Ebből azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy a munkanélküliség 

helyzete nem lenne reménytelen, hiszen találunk 
az országban munkaerőt bőven. A probléma csak 
az, hogy nem a megfelelő helyen. Különböző sta-
tisztikák kimutatták, hogy a magyar munkavállalók 
nagy része nem túl mobilis. Ez azt jelenti, hogy 
egy munkahely kedvéért nem szívesen költöztetik 
át a családjukat az ország egyik végéből a másik-
ba, vagy ingáznak az otthonuk és egy távolabbi 
város között. Így pedig elég nehezen kiküszöböl-
hető ez az egyenlőtlenség. Az egyes munkaadók 
azonban próbálnak megoldásokat találni. Például 
vannak cégek, akik lakást biztosítanának a mun-
kahely közelében, sőt a családosokra is gondol-
va óvodát és iskolát is. Ezzel megteremtve egy 
ideális életet, mindent, amire csak szüksége lehet 

az embernek, ott van az orra 
előtt.

Nehezen foglalkoztatott 
munkaerő

Azt is tisztázni kell, mit is je-
lent az, ha valakit nehéz fog-
lalkoztatni? A munkaerő nem 
éppen azokkal a szükséges 
képességekkel és szaktudás-
sal rendelkezik, mint ame-
lyek az üres munkahelyeken 

elvártak lennének. Ehhez azonban kapcsolódik 
egy másik probléma is: a kivándorlás. Hiszen 
a magyarok között is egyre divatosabb, egyre 

MUNKAERŐHIÁNY ÉS MEGOLDÁSAI

A munkaadók legfőbb célja, hogy minél több ember számára munkahelyet biztosítsanak, 
ezzel pedig gyarapítsák cégeiket, vállalataikat. Az embereknek pedig szinte mindennél 
fontosabb egy megélhetést biztosító, fi x állás. Első ránézésre úgy tűnik nincs is ezzel semmi 
probléma, ez a két tény kiküszöböli egymást. Viszont akkor miért hallunk manapság annyi 
panaszt a munkaerőhiánnyal kapcsolatban? 
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hétköznapibb, hogy a tanulmányok befejezése 
után az elsődleges cél külföldre kijutni, és ott dol-
gozni. És egyértelműen a felsőfokú végzettségű-
ek vannak többségben. Az országot elhagyók 32 
százaléka diplomás, míg az itthon maradók közül 
csupán 18 százalék a felsőfokú végzettségűek 
aránya. Az itthon maradt képzett és munkata-
pasztalattal rendelkező embereket pedig nyilván 

a lehető leggyorsabban beszippantotta a munka-
erőpiac. De ez a probléma is orvosolható lenne. 
Hiszen különböző segítségekkel, képzésekkel, 
gyakorlati tapasztalatot biztosító lehetőségekkel a 
nehezen foglalkoztatható embereket is be lehetne 
vonni a munka világába, számukra se lenne ne-
hézség állást keresni és találni.
 
További megoldások

Mi is lehetne csábítóbb egy adott 
munkahelyen, mint a magas fi ze-
tés? Persze nagyon sok dolgot 
kell fi gyelembe venni az állásokkal 
kapcsolatban, de nyilvánvalóan az 
egyik legfontosabb az, hogy meny-
nyi pénz is kapunk a munkánkért. 
Ezért próbálják csábítani a munka-
erőt a megnövelt bérekkel. A KSH 
legfrissebb statisztikái szerint júni-
usban 5,7 százalékkal nőtt a bruttó 
átlagkereset.

Ahogy említettem sok dolgot kell 
fi gyelembe venni. Egy másik ilyen 
dolog a munkahelyi légkör. Egyértelműen szíve-
sebben megy bárki egy olyan munkahelyre, ahol 
nem kell nap mint nap rettegésben élnie, jól kijön 
a munkatársaival és nem utolsó sorban több le-
hetősége van a szórakozásról. Hiszen rengeteg 
helyen hallhatunk céges bulikról, kirándulásokról, 
csapatépítő tréningekről, amelyek szerves részei 

egy kellemes légkör kialakításának. Így öröm lesz 
bejárni a dolgozóknak. 

Ha pedig már napjainkra olyan fejlett a technika, 
hogy internet segítségével szinte bármire képes 
az ember, akkor miért ne segíthetné ez a munka-
keresők dolgát? Nemrégiben kezdték felfedezni, 
hogy sokkal gyorsabban halad egy állásinterjú, ha 
az alanyok készítenek magukról egy bemutatkozó 

videót, amelyet a cégek HR-esei, 
vagy vezetői bármikor könnyen 
megnézhetnek, akár többször is. 
Igaz, hogy egy nap csak 24 órából 
áll, mégis több kisvideót tudnak 
megnézni, ezáltal gyorsabban 
megtalálják a számukra alkalmas 
delikvenseket. Egy ilyen lehetőség 
például az Indivizio, ahová az on-
line videókat fel lehet tölteni. 
Ha jobban belegondolunk, nekünk 
is részünk van már ebben a bizo-
nyos történetben. Hiszen az egye-
temistákat is próbálják a hazai 
cégek, vállalatok minél korábban 
magukhoz vonzani, lehetőségeket 

ajánlani, amelyek kedvezőek, és így maradásra 
bírják a fi atalokat. Létezik például a duális képzés 
(amely a mi egyetemünkön is működik), amikor az 
diákok már egész korán kötődni kezdenek mun-
kahelyekhez, ezzel teremtve jövőbeli lehetősége-
ket. Vagy amikor azokat a szakokat próbálják nép-
szerűsíteni, amelyekben nagy jövőt látnak. Hogy 
erre is a Miskolci Egyetemről hozzak példát, a 
Lányok napját minden évben megrendezik, hogy 

a műszaki pályát a lányoknak is bemutassák, hi-
szen elég nagy jövőt jósolnak ezeknek, valamint 
hiány is van ilyen téren a munkaerő-piacon.

 Krajnik Dorka

Fotó: internet
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Organic foods are considered to be produced 
through organic farming, which means basically 
the conservation of ecological balance. Organic 
farming does not use certain pesticides and fer-
tilizers, but the laws defi ning what is considered 
to be organic may vary. In the 
European Union the voluntary 
Ecolabel shows when a prod-
uct e.g. a personal care product 
has a reduced environmental 
impact, but what about foods? 

ECOCERT offers its certifi ca-
tion to organic foods based 
on the regulations of organic 
farming in the EU. According 
to these regulations organic 
production is not only about 
using natural substances and 
processes, but also about en-
vironmental practices, high animal welfare stand-
ards, biodiversity and the preservation of natural 
resources. Therefore, in the production of organic 
foods the use of synthesized inputs is strictly lim-
ited (e.g. pesticides). GMOs (genetically modifi ed 
organisms) cannot be used in organic farming or 
in the processing of organic products. 

GMOs are organisms which are modifi ed with the 
help of genetic engineering. GMO is a relatively 
new phenomena; the very fi rst genetically mod-
ifi ed organism was a mouse in 1974 which was 

followed by the fi rst genetically modifi ed plant, a 
tobacco plant which was resistant to antibiotics, 
in 1983. Genetically modifi ed foods appeared on 
the shelves of supermarkets in the 1990s, the fi rst 
commercially sold GM food was a delayed-rip-
ening tomato, quickly followed by a wide range 
of GM foods. GM foods can help production by 
being more resistant to plant diseases and disor-
ders etc. or they can be somehow more appealing 
for customers. The healthiness and safety of GM 
foods are debatable. Although some scientists 
claim that the consumption of GM foods does not 
pose a risk, some countries ban or restrict the sell-
ing of GM foods. As a result, GM foods do not gain 

much positive attention, and 
many people fear the possi-
ble negative consequences 
of genetic engineering. In 
Hungary the production and 
selling of GM foods is strictly 
controlled. All over the EU 
the labelling on their pack-
aging is required to clearly 
state that they are geneti-
cally modifi ed. So if you are 
against GM products, you 
should check the packages.

Genetic engineering does not fi t with the concept 
of organic and natural foods, and although some-
times the two terms are used interchangeably in 
everyday conversations  they do not mean the 
same thing.  Some people think that natural foods 
are healthier than organic foods because they 
do not lose any important nutrient. Basically, the 
difference between natural and organic foods are 
in the methods used in the production and in the 
standards of production. Natural foods are only 
minimally processed. 

ORGANIC, NATURAL AND GMO
WHAT DO THESE LABELS MEAN?

pr

In the world of newly discovered superfoods, healthy diets and increased attention to 
beauty, we pay more attention to our choices than ever before. We can buy natural and 
organic products in almost every supermarket, choosing between the products behind 
the fancy labels and the average, usually cheaper products can be diffi cult, but do we 
know what these labels really mean? 
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But what should we eat 
then? Well, I think it’s one 
of the inscrutable questions. 
If you can spend more on 
our food and we are against 
GMO and synthesized input, 
then you should consider 
buying organic foods. If you 
prefer minimally processed 
food, buy natural foods. The 
question of healthiness does 
not end with foods. We inev-
itably come into contact with 
many products throughout 
a day, and we also have to 
decide between the average 
or organic or natural when 
we buy cosmetics. But how 
can a shampoo be organic 
or natural?

The natural materials of organic beauty products 
are produced according to the regulations of or-
ganic farming. In Hungary for example the use of 
GMOs, hydrogenated oils, mineral oils, and benzol 
is banned in the production of organic cosmetics. 
Moreover, synthesized materials, petrochemicals, 
aluminium compounds cannot be used as basic 

ingredients. Many people are worried about the 
appearance of these materials in their cosmetics, 
so the use of organic products can be a solution 
for them. ECOCERT, which offers certifi cation 
for natural and organic cosmetics in the EU, has 
standards for environmentally friendly cosmetic 
products in the EU: the ingredients must be from 
renewable sources, and environmentally friendly 
processes are a must. GMOs, parabens, phenox-
yethanol, nanoparticles, silicon, PEG, synthetic 

perfumes and dyes, animal-de-
rived ingredients cannot be in the 
products. For both natural and 
organic cosmetics 95% of the in-
gredients must come from natural 
origin.

Many Hungarian producers sell 
natural and organic cosmetics, like 
Ilcsi Hungary, Manna Natural Cos-
metics or Happy Skin, or you can 
try the products of international 
brands like Dr. Organic or Neobio. 

In my view, the choice of products 
may be more diffi cult than ever 
before, but if we know the labels 
it can help us in trying to fi nd the 
products which fi t our needs. The 
importance of the use and con-
sumption of natural and organic 
products may be debated, and 
that is why we must decide for our-
selves the most important aspects 
of choosing a product. 
 
 Anett Schäffer
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Fotó: internet

certifi cation - tanúsítvány
consumption - fogyasztás
ecological balance – ökológiai 
egyensúly
fertilizer – mű(trágya)
inscrutable - megfejthetetlen

nutrient - tápanyag

organic – organikus, bio

pesticide – rovarirtó

process - feldolgoz

regulation - szabályozás
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Ha már a sportról van szó, nem is kell olyan 
messzire mennünk, ugyanis a múlt hónapban 
Rióban a nyári olimpiai játékokra fi gyelt mindenki, 
és élsportolóink mindent megtettnek azért, hogy 
a legjobbat hozzák ki magukból. Az olimpia ma 
már elsősorban média-biznisz, másodsorban a 
sportszergyártók legnagyobb üzleti terepe, har-
madszor országimázs és infrastruktúrafejlesztés, 
és csak ezek után, utolsó sorban érdekes, melyik 
nemzet lányának vagy fi ának nyakában lóg a leg-
fényesebb érem.
Hosszú Katinkát senkinek se kell bemutatni, hihe-
tetlen teljesítményével világhírűvé vált, legyen szó 
bármilyen sporteseményről az elmúlt években, 
sorra döntötte a világrekordokat. Sajnos a rosszat 
mindig könnyebb elhinni, és sok féltékeny ember 
rögtön a legrosszabbra gondol. Nyilván az illegális 
szerek nem jöhetnek szóba, nem érdemes kísér-
letezni velük, a mai technológiával hamar karrier 
törhet egy ilyen felelőtlen döntés után. Ilyenkor 
beszélhetünk rövidebb, hosszabb vagy végleg-
es eltiltásról egészen a szabadságvesztésig. De 
akkor hogyan csinálják? Elegendő csupán megfe-
lelő táplálkozással, mozgással elérnünk a kívánt 
célt? Ilyen egyszerű lenne?
Bizonyított tény, hogy nem kell az illegális teljesít-
ményfokozókhoz nyúlnunk, természetes és legális 

változataikkal is elérhetjük célunkat, igaz több idő 
ráfordításával, de egészségünk megőrzésével. 
Érdekességként a magaslati edzés is teljesítmén-
yfokozó hatású. 1500 méter fölött a szervezet 
alkalmazkodik a ritkább levegőhöz, 2 hét után 
észrevehető a változás, amely a hegyről történő 
távozás után is fennáll nagyjából 2 hétig. Nehéz is 
kiszámítani a teljesítmény romlás határát.
A sportolók teljesítménynöveléséhez elenged-
hetetlen a pihenés, e nélkül inkább romlik a tel-
jesítmény. Az aktív pihenés jótékony hatású, 
a versenysporttól eltérő mozgásforma pedig a 
leghatásosabb. A lényeg, hogy szórakoztasson, 
intenzitását és időtartamát tekintve ne essünk 
túlzásba. 
Nézzük a diákokat. Ha tanulás, akkor a vizs-
gaidőszak az, amitől mindenki tart egy kicsit, a cél 
a túlélés, valakinek „csak görbüljön” a lehető leg-
kevesebb ráfordítással, valaki napokat tanul, mert 
a legjobbat szeretné. Van, akinek elég egy csésze 
tea, esetleg egy bögre kávé, de akad olyan is, aki 
a szintetikus serkentőszerektől sem riad vissza.
A koffein fogyasztással az a probléma, hogy sze-
rvezetünk rövid idő alatt ellenállóvá válik, ezért 
egyre többet kíván belőle, tehát célszerű csak 
kivételes alkalmakkor, például vizsgaidőszak-
ban alkalmazni a kávét, teát, energiaitalt, ezáltal 
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LEGÁLIS TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ SZEREK

m

Felgyorsult világunkban bizonyára mindenkinek meg van a véleménye a doppingszerek-
ről, legyen szó illegális vagy legális teljesítményfokozókról, akár tanulásról, sportról vagy 
bármi másról, amiben növelni szeretnénk teljesítményünket.
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elkerülhető az immunitás, és a diák nem fog más 
illegális módszerekhez folyamodni.
Talán nem meglepő, hogy az alkohol sem segíti 
elő a tanulást, ez a helyzet a zsírban és cukor-
ban gazdag gyorséttermi ételekkel is, amelyek 
nagyon népszerűek a fi atalok körében. Igaz, hogy 
rövid időre teltségérzetet biztosítanak, de a meg-
felelő agyműködés érdekében ennél hatásosabb 
módszer a rendszeres és egészséges táplálkozás.
Ha valakinek arra van szüksége, hogy viszon-
ylag gyorsan felpörgesse az agyát, az ősrégi 
szőlőcukor és a magas szénhidrátot tartalmazó 
ételek fogyasztása ajánlott, ilyenkor is fontos a 

mértékletesség, hiszen ha túl esszük magunkat, 
az emésztésre megy el az energiánk.
További természetes és biztonságos módszer a 
szakemberek szerint is a gyakori szellőztetés és 
testmozgás, amely valóban hatékonyan serkenti 
az oxigén dús vérellátást.

A gyógynövényboltokban is minden félét talál-
hatunk, mellékhatásuk alig van, legyen szó 
koncentrálóképességről, stressz oldásról vagy 
teljesítményfokozásról. A diákok célja is eltérő: 
van, akinek hosszú távú megoldás kell, míg más 
csupán 1-2 napra tervezne, igényeknek megfele-
lően, kinek mire van szüksége.
Az allergénekkel is számolnunk kell, nem is-
merünk napjainkban olyan embert, aki ne lenne 
allergiás valamire. Köszönhető ez a környezetsze-
nnyezésnek, autó-centrikus felfogásunknak, gyer-
mekeink gyógyszerrel való gyógyításának. Sajnos 
gyógyszerfüggő társadalomban élünk. Ha köhög 
egyet a gyerek, máris orvoshoz kell vinni, aki felír-
ja 10. alkalommal is ugyanazt a gyulladáscsök-
kentőt, mert miért ne, eddig is bevált.
Visszatérve a teljesítményre, legyen akármi is a 
cél, az első teendőnk a teljesítménycsökkentő 
tényezők kiiktatása. Hogy mik ezek? Nem kell 
bemutatni senkinek sem a legnépszerűbb káros 
szenvedélyeket. Tehát ha valaki alkoholista vagy 
erős dohányos, ne várjon eredményt pár szem 
bekapott étrend kiegészítő után. Ezen tényezők 
leküzdése után beszélhetünk egyénre szabott 
étrend kialakításáról, a célnak megfelelő étrend 
kiegészítők alkalmazásával.
A férfi ak túlzott testépítése is elrettentő példa. A 
mértéktelen fehérje fogyasztás és az edzőgépek 
mértéktelen használata nem eredményez éppen 
vonzó külsőt, a betegségekről nem is beszélve. 
Minden ember számára fontos a mértékletesség, 
ne a teljesítményfokozók, étrend kiegészítők 
határozzák meg mindennapi életünket.
 Tóth Zsanett
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Ki ne emlékezne Marty Mcfl y és Brown doki 
fantasztikus kalandjaira időben és térben? 
Ki ne emlékezne a Légdeszkára, a repülő 
autókra, a sport almanachra és a fantaszti-
kus, jövőbeli 2015-ös öltözködési divatra? A 

90-es évek kultikussá vált sorozata, A Vissza 
a jövőbe trilógia mindannyiunk gyerekkorá-
ban elkerülhetetlen jelenség volt. Lehetett 
szeretni, lehetett utálni, de egy dolog biztos 
volt; az időutazás gondolata mindenkinek 
megmozgatta a fantáziáját. Mindannyian 
akartunk magunknak azokból az önszáradós 
kabátokból, a futurisztikusan utcai viseletként 
hordott 3D szemüvegekből és 
önbefűzős Nike cipőkből. Az 
idő pedig megállíthatatlanul 
pergett, és amikor a naptárunk 
lassan megérkezett a 2015-
ös évhez, mi összeszorult 
gyomorral vártuk a nagy 
bejelentést. Vártuk, hogy 
valami valósággá váljon, 
ami egészen addig csak 
celluloidra szült álom volt. 
És most végre elérkezett a 
jövő, hiszen a Nike 2016 szeptemberben 
véget vetett a találgatásoknak, elejét vette a 

kamu híreknek, összeesküvés elméleteknek 
és lerántotta a leplet arról a cipőről, amelyet 
27 éve várnak a Robert Zemeckis fi lmtrilógi-
ájának szerelmesei és a jövő megszállottjai.
Az önbefűzős cipő prototípusát tavaly már 
meglebegtették a nagyérdemű előtt, de ha-
mar kiderült, hogy egyszerű marketingfogás 
volt a Micheal J. Fox által hitelesített cipő.  
Akkor még nehéz volt elképzelni, hogy a The 
Nike Mag hogyan lesz beépítve az egysze-
rű emberek életébe, de mostanra már erre is 
megkaptuk a választ; nem egy egyszeri cipő-
sorozattal oldja meg a Nike a problémát, ha-
nem a hétköznapi, naprakész viseletbe építi 
bele az önbefűzős technológiát. Így szület-
hetett meg az önbefűzős korszak első gene-
rációjának képviselője, a HyperAdapt 1.0, a 
Nike legújabb, akkumulátorral és nyomásér-
zékelőkkel ellátott okoscipője, amely irányít-
ható összehúzó rendszerrel alkalmazkodik 
viselője igényeihez. 
A nagy bejelentés után természetesen meg-
jelenési dátumot is kapott a jövő surranója. 
A HyperAdapt 1.0  november 28-án kerül a 
boltokba, és első körben az Egyesült Államok 
területén kezdik meg a terjesztését. Arról, 
hogy mikor ér el Magyarországra az önbe-

fűzős cipő őrülete még egyelő-
re nincs hír, de azt 
már lehet sejteni, 
hogy elég mélyen 
a zsebébe kell 
nyúlnia annak, aki 
részese akar lenni 

a múlt jövőjének.

 Keszi Bálint

A jövő most van 
A Nike nyilvánosságra hozta legújabb modelljének, a HyperAdapt 1.0-nak megjelenési 
dátumát. A Vissza a jövőbe 2 című kultuszfi lmben látott önbefűzős cipő mintájára készített 
lábbeli nem csak történelmi, de forradalmi újítás is lehet az öltözködésben.
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Mi a közös Hunter S. Thompsonban, a chicano 
mozgalomban, a lélek keresésében, a jogban 
és a drogokban? Erre a kérdésre kínál választ 
Carlos Morton Barna bölény című művében, 
amelynek magyarra fordított színdarab verzi-
óját először a Miskolci Egyetemen láthatta a 
közönség. A történet Oscar Zeta Acosta, a chi-
cano mozgalom mexikói aktivistája és Hunter 
S Thompson, a Gonzo újságírás műfaj megte-
remtőjének beszélgetéséből, közös munkájuk-
ból, visszaemlékezéseimből és drogmámoros 
kalandjaiból épül fél. Egy olyan barátság víziója 
a mű, ahol a határok összemosódnak valóság 
és álom, hazugság és igazság, ember és lélek 
között. E két ikonikus fi gura kapcsolatából is-
merhetjük meg Thompson legismertebb művé-
nek, a Félelem és reszketés Las Vegasban hát-
tértörténetét, és Morton 
betekintést enged a 
60-as évek frusztrált és 
a mexikóiakkal szem-
ben intoleráns amerikai 
társadalmába. Amikor 
nem csak az igazság, 
de a jog is megválo-
gatta azt, hogy kinek 
az oldalára áll. Amikor 
törvényszék elé vonul-
tak az elnyomottak, és 
szavakkal küzdöttek a 
szabadságukért.

A magyarországi premier több szempontból is 
számunkra különleges alkalomnak számított; a 
mű fordítója mellett a darab szereplői is egya-
ránt egyetemünk polgárai voltak. A Bölcsészet-
tudományi Kar és az Állam és Jogtudományi 
Karból verbuválódott öt fős színészi gárda ma-
gabiztosan hozta azt a kaotikus, feldúlt és álom-
szerű világot, amelyet Morton megálmodott. A 
színészek remek játékán túl, a megújult Egye-
temi Könyvtár tökéletes platformot biztosított a 
jeles eseményhez.
Az egyfelvonásos dráma fordítója, Dr. Vraukó 
Tamás mellett a mű spanyolajkú szerzője, Car-
los Morton is tiszteletét tette az eseményen, 
ahol az előadás után beszélgetéssel egybekö-
tött fogadással vendégelte meg a szép szám-
ban megjelent érdeklődőket. 

Cím: Barna bölény
Írta: Carlos Morton
Fordította: Dr. Vraukó Tamás
Szereplők:
Koós Donát
Koncsik Tamás
Koseczki Dorina
Balogh Fanni
Hegyi Máté
 Keszi Bálint

A BARNA BÖLÉNY ELSZABADULT 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

A Miskolci Egyetem hallgatói 2016. szeptember 29-én az Egyetemi Könyvtárban adták 
elő Carlos Morton Barna bölény című színdarabját. A Magyarországon először magyar 
nyelvre lefordított művet a szerző személyesen is megtekintette.



- -
- -
- -
-

- -
- -
- -
-

- -
- -
- -
-

----------

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

--------

28 Kultúra

Ranson Riggs híres trilógiájának első 
részét Tim Burton rendezte, amire, 
úgy gondolom, nem is lehet panasz. A 
Vándorsólyom kisasszony hangulatá-
ban és stílusában is hasonlít a rende-
ző korábbi fi lmjeihez, így ezt hitelesen 
át is tudta adni a fi lm. Bár volt néhány 
kifejezetten Tim Burton-féle jelenet, 
mint a csontvázak vagy az életre kel-
tett babák harca, azért mégsem volt 
teljesen mesés az egész. Úgy gondo-
lom, hogy kicsit megtoldották az ere-
deti történetet, de elvenni nem vettek 
el belőle, és ezek a részek is jól illeszkedtek az 
alapkoncepcióhoz.
Volt egy kisebb kontraszt Jake rendes élete és 
Vándorsólyom kisasszony árvaháza között, ami 
szükséges is volt ahhoz, hogy kihangsúlyozza, 
mennyivel színesebb az a világ, amit Jake felfe-
dez, és amelynek a létezését addig senki nem 
hitte el a nagyapjának. Így kezdődik tehát a fi lm, 
amely véleményem szerint beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket.
Nyilván nem várhatunk teljes könyvhűséget 
egyetlen rendezőtől sem, mégis pozitív csaló-
dást okozott az, hogy óriási változásokat nem 
láthattunk. Persze sokan már az előzetes alap-
ján leírták magukban az egészet, mert Olive és 
Emma képességét indokolatlanul megcserélték, 
és Emma kapott még egy kis pluszt is. Egyéb-
ként szinte mindegyik színész el lett találva, a 
Jaket játszó fi ú igazi Tim Burton-karakter külső-
vel rendelkezik, és Samuel L. Jackson is tökéle-
tes gonosz volt. Az üresrémek nagyon pontosak 
lettek, ehhez valószínűleg segítséget nyújtottak 
a Ransom Riggs könyveiben feltüntetett ábrák 
is.

Voltak komikus és eltúlzott jelenetek is, példá-
ul a szemgolyóevés. Ezek ellenpontjai voltak a 
groteszk jeleneteknek az egyébként általában 
sötét, komor és homály borította képi megjelení-
tésben. A zenei aláfestés nagyon illett a fi lmhez, 
és a könyvben megtalálható, fontos szerepet 
betöltő fotókat sem hagyták ki. Visszamenőleg 
láthattuk Jake gyermekkorát, amely borzasztó 
aranyosra és hitelesre sikerült. Szerintem nem 
igazán volt semmi olyan fontos dolog, amelyet 
hiányolhatnánk a fi lmből, nagyon jól sikerült és 
izgalmas könyvadaptációt láthattunk.
Korosztálytól függetlenül bárki találhat szóra-
kozást ebben a fi lmben, bár elsősorban biztos, 
hogy a Vándorsólyom-könyvek iránt rajongókat 
izgatja a legjobban. A vége kapott egy lezárást, 
de nem teljeset, így van rá esély, hogy mind a 
három kötetet megfi lmesítik a jövőben. Minden-
kinek ajánlom megnézésre a Vándorsólyom 
kisasszonyt, aki szereti az időutazás témáját, a 
fantasyt vagy Tim Burton stílusát!

 Tóth Evelin

Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei

Jake imádott nagyapja nagyon szeretett füllenteni. Sokat emlegetett gyerekkori emlékei mind 
olyanok, mint a tündérmesék. A srác nem sokat örököl a nagypapája után: csak pár furcsa 
feljegyzést – amelyekről hamarosan kiderül, hogy nyomok, amelyeket követve Jake egy 
különleges világ felé indulhat el. Még az is lehetséges, hogy az öreg nem volt hazudós, és 
legőrültebbnek tűnő történetei valóban megestek?
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„Sziasztok! A ne-
vem Emily, Emily 
Blunt, alkoholista 
vagyok.” Szinte 
napra pontosan 2 
évvel ezelőtt láttuk 
David Fincher re-
mekművét, a Hol-
todiglant (Gone 
Girl), ami tagadha-
tatlanul szolgálta-
tott kreatív alapot 
ehhez a fi lmhez. 
Felmerül a kérdés; 
vajon sikerült hoz-
nia azt a szintet? 
– Spoiler – Aligha. 

Ettől rossz fi lm A lány a vonaton? Aligha.
Tate Taylor fi lmjét hatalmas elvárások előzték 
meg. A fi lm Paula Hawkins azonos című re-
génye alapján készült, 
amely óriási nemzetközi 
sikert tudhatott magáé-
nak. A lány a vonaton, 
idén ősszel került nálunk 
a mozivászonra.
Egy alapvetően nagy-
szerűen megírt krimit, 
csupa gyanús karakter-
rel, zavaros érzelmekkel, 
lassan kibontakozó, rej-
télyes sztorival próbáltak 
megfi lmesíteni. A kiváló 
irodalmi alap viszont 
még nem forgatókönyv. 
Aki olvasta a regényt 
tudja, hogy a narrációt több karakter végzi, 
amely komplex, sok esetben félrevezető. A ren-
dező ellenben a történet nagy részét Rachel 
(Emily Blunt) megtört elméjén keresztül mutatja 
be, melyben olykor ő maga is hajlamos volt ki-
csit elveszni. Rachel egy befuccsolt házasság 
elől menekül végleg az alkohol mámorába, oly-
annyira, hogy amikor kinyit egy teli kólásüveget, 
az ritkán szisszen. Később összefüggésbe hoz-
zák egy gyilkossággal mely alól saját elméjével, 
szenvedélybetegségével és múltjával dacolva 
próbálja tisztázni magát.

Visszaemlékezések tükrében megismerhetjük 
a másik fontos női karaktert Megant, akit Haley 
Bennett alakít. A színésznőt sokan emlege-
tik egy lapon Jennyfer Lawrence-el,  és tény, 
hogy a megszólalásig hasonlítanak egymásra. 
Haley Jennyferrel ellentétben nem várta meg, 
hogy hackerek törjenek be a gépébe: A lány a 
vonaton kiváló lehetőséget nyújtott számára, 
hogy többször ledobja a textilt. Megan karaktere 
viszont fantasztikus. Kezdetben egy gondtalan, 
alulöltözött leányzóval találkozunk aki rejtélyes 
partnerével úgy éli meg a szerelmet, ahogy az 
minden ember leghőbb vágya. Így látja őt Ra-
chel és a néző is. Ez az idilli benyomás azon-
ban megváltozik ahogy a nézőpont szépen las-
san eltolódik Megan irányába. Így ismerjük meg 
Megan múltját, amely alapján bárkinek megbo-
csátanánk, hogy nem teljesen normális.
A két domináns női szereplő között szinte sem-
milyen interakció nem történik a sztori folyamán, 

a háttérben ellenben a történet esszenciáját je-
lentő kapcsolódási pontok állnak, és ebben rejlik 
a fi lm igazi potenciálja.
A lány a vonaton összességében egy korrekt 
krimi, amely olykor talán egy kicsit kiszámítható. 
Akik hajlamosak egy görbe éjszakát követően 
az emlékezetkiesésre, a fi lm hatására biztosan 
gyanakodva fogadják majd a haverok beszámo-
lóit. „Szia Emily!”
 
 Konyári Ádám

FILMKRITIKA: A LÁNY A VONATON

(THE GIRL ON THE TRAIN)
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KIAKNÁZATLAN A GEOTERMIKUS POTENCIÁL 
Szeptember 27-én új előadással folytatódott a Műszaki Földtudományi Kar által indított 
előadássorozat, a Természeti Erőforrások Akadémiája. A meghívott előadó Prof. Rybach 
László geofi zikus volt, aki a zürichi Műszaki Egyetem magyar származású professzor emeritu-
sa, az MTA külső tagja, a geotermia területének elismert szakembere.

Közel egy órás előadását „A geotermikus ener-
gia helyzete és kilátásai” címmel tartotta meg, 
mely során kitért a nemzetközi, illetve a magyar-
országi viszonyok értékelésére is. 
Elismert tény, hogy a megújuló erőforrások kö-
zött a geotermikus energia rendel-
kezik a legmagasabb potenciállal, 
ugyanis ez egy állandóan rendelke-
zésre álló energiahordozó – szem-
ben például a napenergiával vagy a 
szélenergiával. A geotermikus ener-
gia átalakítása környezetbarátnak 
mondható, hiszen az alkalmazott 
technológiai folyamatok során nem 
történik égetés, amely során kör-
nyezetterhelő anyagok juthatnának 
a légtérbe. 
Maga a Föld óriási energiával ren-
delkezik, 99%-a melegebb mint 
1000 oC, ez pedig elsődlegesen a 
föld magjában zajló radioaktív bom-
láshoz kapcsolódik. Ennek az energiának egy 
része – csaknem 40 millió MW – hasznosítha-
tatlanul távozik a világűrbe anélkül, hogy a boly-
gó lehűlne. Könnyen belátható ezek alapján, 
hogy a „hőbányászat” során kitermelt energia 

rövid időn belül pótlódik, szemben például az 
ércbányászat során kitermelt kőzettel. 
A geotermikus energiának sokféle megjelenési 
formájával találkozhatunk, például a Föld fel-
színére törő magma, gejzírek vagy éppen óri-
ási termál tavak demonstrálják ezt a jelentős 
hőmennyiséget. A hasznosítás viszonylag rég-
re nyúlik vissza, egyes kutatások szerint már a 
paleolit korszakban is használtak hőforrásokat 
fürdésre, az viszont köztudott, hogy az ókori ró-
mai civilizáció előszeretettel alkalmazta a geo-
termikus energiát fűtési és gyógyászati célok-
ra. Jelenleg, a közeg hőmérsékletétől függően 
két nagy csoportját tudjuk megkülönböztetni a 
hasznosításnak. Amikor a kitermelt hőhordo-
zónk 100 oC-nál alacsonyabb hőmérsékletű, 
akkor azt távfűtési, wellness, valamint földőszi-
vattyúkkal akár hűtési célokra is tudjuk alkal-
mazni a fűtés mellett. Amennyiben a felszínre 
szivattyúzott közeg hőmérséklete meghaladja 
a 100 oC-ot, akkor általában turbinák és gene-
rátorok segítségével áramtermelést valósítanak 

meg. A megújuló energiaforrások mezőnyében 
a geotermikus áramtermelés kiemelt szereppel 
bírt, azonban 2011-ben a napenergián alapuló 
áramfejlesztés megelőzte. A követlen geoter-
mikus energia-felhasználásban az utóbbi két 
évtizedben a földhőszivattyúk elterjedése a leg-
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szembetűnőbb; egyben a megújuló energiafor-
rások egyik leggyorsabban növekvő kategóriáját 
képviselik – világszerte évente körülbelül 20% a 
növekedési ütemük. Ezek a rendszerek a min-
denütt jelenlévő, sekély mélység-
ben található (kevesebb mint 400 
méter) geotermikus készletek – je-
len esetben például altalaj vagy a 
talajvíz hőmennyisége – kiaknázá-
sán alapul. Alkalmazását tekintve 
sokrétegű: épületfűtésre, -hűtésre 
vagy éppen használati melegvíz 
előállítására használják. 
Az előadás során bepillantást 
nyerhettünk abba, hogy a jelenleg 
alkalmazott, hagyományos geoter-
mikus rendszerek (hidrotermális) 
mellett az elkövetkezendő évek-
ben az úgynevezett petrotermális 
rendszerek kiaknázására és fej-
lesztésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. 
Ezeket a világon mindenhol lehetne alkalmazni, 
például ott is, ahol nincs természetes geotermi-
kus forrása az adott térségnek, ez jelenthetné 
az áttörést a geotermikus erőművek mennyi-
ségének növelésében. A természetes geoter-
mikus források előfordulásához különleges, 
aránylag csak ritkán található geológiai adottsá-
gok szükségesek, mint pl. vulkanikus területek 

permeábilis kőzetei vagy üledékes medencék 
termálviz-tartói. A petrotermális készlet azon-
ban óriási mennyiségben előforduló, magas hő-
mérsékletű, majdnem mindenütt megtalálható 
alapkőzetet jelent. Ebből az alapkőzet rétegből 
történő energiakinyerést valósítja meg az úgy-

nevezett EGS technológia (Enhanced Geother-
mal System) – növelt hatékonyságú geotermális 
rendszer. Működését úgy képzelhetjük el, hogy 
a föld mélyén, mesterséges repedésrendszer-

rel kialakított rétegen keresztül áramoltatjuk a 
vizet, amely felmelegedve kerül a felszínre. Az 
elképzelés szép, azonban az EGS technológián 
alapuló erőművek száma igencsak csekély. Ez 
például annak is betudható, hogy a több kilomé-
ter mélyre tervezett, természetes (kőzetből álló) 
hőcserélő létrehozása számos kőzetmechanikai 
kérdést is felvet, amelyek megválaszolása jelen-
tős részben függ a helyi adottságoktól (alapkő-

zet típusa, hőmérséklet-eloszlás, 
természetes szeizmicitás). További 
kutatásokat igényel, hogyan való-
sítható meg minél hatékonyabban 
az, hogy ez a több millió négyzet-
méternyi hőcserélő ne csak egy 
nagy, hanem minél több, fi noman 
elosztott repedésből álljon. A ku-
tatás-fejlesztés szakemberi most 
még azt sem tudják pontosan meg-
válaszolni, hogyan működik hosz-
szútávon egy EGS rendszer, ahogy 
az erőművek gazdaságosságáról 
sincs eredményük. Azonban az 
biztosan állítható, hogy az áramter-
melő rendszer "hulladékhőjét" pél-
dául távfűtésre használva (kapcsolt 
energiatermelés során), hamarabb 
következne be a megtérülés. Az 

Európai Unió az EGS technológiával működő 
rendszerek növekedését szorgalmazza, azon-
ban nem elhanyagolható tény, hogy a 2020-ra 
kitűzött 3 GW eléréséhez több tízmilliárd euróra 
lenne szükség.
 Boldizsár Csongor 
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A rajongói életformával az ember már egész 
kiskorában találkozik, és bizony élethosszig 
szól. A szülők előszeretettel viszik gyermekeiket 
különböző rendezvényekre, vagy akár otthon a 
családdal együtt nézik az olimpiát. A sportágak-
kal már az iskola korai évében megismerked-
nek a testnevelés órán, melyeket ki is próbál-
nak. Alapvető motivációt adhat egy élsportoló 
a gyerekeknek, mert tevékenységével ösztönzi 
őket arra, hogy belekezdjenek valamelyik sport-
ba, akár hobbi szinten, akár komolyabb célokat 
kitűzve is. Mindezek mellett, a szurkoló átéli a 
szórakozás élményét, és ha nagyobb rendezvé-
nyekről beszélünk, akkor több, ugyanazt a spor-
tot szerető drukkerrel találkozhat. Ezen kapcso-
latok összességéből alakul ki – a szórakozáson 
túl – a valahová tartozás euforikus érzése. 
Egy csapat vagy egyéni versenyző sokféle-
képpen válhat kedvenccé. Kötődhet ez hely-
hez, nemzethez, alapvető szimpátiához vagy 
a közös sporthoz. Az egyének által legjobban 
kedvelt sportoló kiválasztásához – „kedvenccé 
váláshoz” – nagyban  hozzájárul a média. A 
televízió, az internet, a rádió és az újságok se-
gítségével követni lehet az adott esemény vég-
kifejletét, mérkőzések állását és egyéb fontos 
híreket. Van, aki csak a tévén keresztül fi gyeli az 

eseményeket, van, akinek nem számít se idő, 
se távolság, se pénz, és akár másik kontinensre 
is elutazik azért, hogy például kedvenc úszóját 
láthassa.
A szurkolás, mely közösséget kovácsol, és em-
berek millióit segíti boldog pillanatokhoz, bizo-
nyítottan pozitívan hat a mentális egészségre, 
ugyanis javítja az önértékelést, a hektikus hét-
köznapok okozta stresszt, és a feszültséget is 
enyhíti. Ugyanez lecsapódik a játékosnál is, 
hiszen egy drukkolókkal teli aréna hajtóerő a 
sportolónak, mert érzi, hogy az emberek mel-
lette állnak, és hangjukkal támogatásukat adják 
a boldog pillanat eléréséhez. Egyfajta kapocs 
jön létre sportoló és szurkoló, valamint szurkoló 
és szurkoló között is. A pozitív érzelmek mellett 
ugyanúgy jelen van a másik véglet is. Ha a ked-
venc csapatunk veszít, nem csak a játékos érzi 
a kudarcot, de a szurkoló is. Egy sportesemény 
a szélsőséges érzelmek színtere.
Egy valami azonban közös, azaz elkötelezett-
ség, mely minden egyes drukkerben ott van: 
a rajongás az adott csapatért, élsportolóért, 
clubbért. A lelátón a szurkolók együtt örülnek a 
sikernek, együtt sírnak a kudarcon. A lényeg az 
egységben van, és az egység adta támogatás-
ban, mely mindig ott lesz a sportolóknak. 

 Tóth Bogi 

A SZURKOLÁS LÉLEKTANA, AVAGY MIKOR VÁLIK 
AZ EMBER SZURKOLÓVÁ?
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Manapság az emberek életében egyre intenzívebben van jelen a sport. Van, aki aktívan 
részt vesz benne, van, aki nem foglalkozik vele, van aki nézi, követi, és vannak azok, akik teljes 
szívből maguknak érzik valamely sportágat – annak ellenére, hogy csak otthonról, a fotelből, 
vagy a lelátóról követik nyomon az eseményeket. A lényeg az az intenzív érzelem, amelyet 
ez kivált a nézőből; illetve az, hogy a későbbiekben ez milyen hatással lesz a szurkoló min-
dennapjaira. 
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A campuson az első, szeptember 27-i jógagya-
korlást Dr. Korányi Mariann előadása előzte 
meg, Egyetemi Élet? Egészségesen címen, me-
lyet Szendi Attila, a Könyvtár főigazgatója nyitott 
meg. Bevezetőjében a főigazgató elmondta, hogy 
örömmel ad helyet az egészségről szóló előadás-
nak, a jógának és a meditációs tanfolyamnak. Az 
előadássorozat és a jógaórák színesítik a könyv-
tár szolgáltatásait. „Ez is azt mutatja – mondta 
a főigazgató –, hogy a könyvtár egy jó hely!” A 
könyvtár korábbi hagyományos szerepe kibővült, 
mára a könyvek tárházából az egyetemi polgárok 
számára kellemes közösségi térként is szolgál. 
Az intézmény új, „Tanulj és lazulj egy helyen!” 
szlogenje is erre a megváltozott könyvtári külde-
tésre utal. A babzsákokkal, kanapékkal, párnákkal 
és lábtartókkal kellemes és főleg kényelmes he-
lyeket alakítottak ki az ideérkezőknek. A tanulás 
mellett a pihenés, a kikapcsolódás színtere is 
kíván lenni a könyvtár, ahol, mint egy nagy nap-
paliban, egy csendes sarokban 
jógázni vagy éppen meditálni is 
félre lehet húzódni. A könyvtár 
megújulási törekvéseihez reme-
kül tudott kapcsolódni Korányi 
Mariann a programjavaslataival. 
Szerencsés találkozás volt ez, 
hiszen a távol-keleti  utazásából 
nemrég hazatért jogásznőnek 
szintén szívügye a fi atalok, illetve 
a hallgatók egészségének és kel-
lemes egyetemi közérzetének a 
megőrzésére irányuló szándék. A 
főigazgató elmondta, reméli, hogy 
a hallgatók körében a mindenféle 
kényelemmel, rendezvényekkel 

és programokkal színesített könyvtári élet ismét 
népszerű lesz. A hallgatói igényekről és javasla-
tokról készült kérdőívek alapján pedig a könyvtár 
a jövőben is igyekszik tovább színesíteni szolgál-
tatásait a hallgatók számára is vonzó programok-
kal és rendezvényekkel.

Az előadásban, mely az Erő, Csend és Harmónia 
alcímet kapta, többek között szó volt arról, hogy 
amikor az egyetemisták életük egyik fontos sors-
fordulójához érkeznek, az egyetemi élet elkezdé-
séhez, nemcsak sok minden megváltozik a kör-
nyezetükben, de egy újabb személyiségfejlődési 
szakasz is bekövetkezik ezzel.  A változások pe-
dig könnyen kibillentenek az egyensúlyból és sok 
stresszel járnak. A szellemi tudatosság azonban 
csökkenti az egészségre kedvezőtlen folyamatok 
számát, illetve ütemét, egészen a genetikai ál-
lományig. Rajtunk múlik, hogy a jó vagy a rossz 
gének aktiválódnak. Az egészség pedig nem más, 
mint főként a helyesen és tudatosan választott 
táplálkozás és a rendszeres testmozgás együttes 
jó eredménye. „Az ételed az életed.” Vagyis éle-
tünk minél korábbi szakaszán kezdünk el helye-
sen táplálkozni, annál jobbá válik egészségi álla-
potunk. A jó hangulat és a mentális jelenlét erősíti 
a koncentrációt, bizalmat és motivációt ébreszt. A 
táplálkozási alapelvek fi gyelembevétele mellett a 
sokféle testmozgás pozitív hatására hívta fel Ko-
rányi Mariann a hallgatóság fi gyelmét a Shaolin 
Kungfus tapasztalatai alapján.

A Dr. Korányi Mariannal készült interjú a MEgazin 
honlapján olvasható.

EGYETEMI ÉLET? EGÉSZSÉGESEN 
Dr. Korányi Mariann előadása az Egyetemi Könyvtárban
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MENTEM, LÁTTAM, KUTATTAM – AVAGY RÖVID 
TANULMÁNYÚT A BÉCSI EGYETEMEN

PhD hallgatóként az egyik legörömtelibb lehetőségünk külföldi tanulmányutakon, konfe-
renciákon, részképzéseken vagy épp szakmai gyakorlaton részt venni. Bármilyen utazásra 
is vállalkozik a hallgató, a szerzett tapasztalatok rendkívül hasznosak mind a szakmai és 
személyes fejlődés szempontjából, mind a tudományos kutatás folyamatainak elősegítése 
szempontjából. Végül, de nem utolsósorban: a disszertáció elkészítése végett. 

Ennek a fejlődésnek a reményében adtam be 
pályázatomat a Campus Mundi rövid tanulmá-
nyútra. Úticélom: a Bécsi Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara volt. Célom volt, hogy a disz-
szertációm témájában friss szakirodalmat gyűjt-
hessek az Egyetem és a Jogi Kar könyvtárában 
annak érdekében, hogy a választott területet 
alaposabban megismerhessem. Elsőéves dok-
torandusz hallgatóként különösen megtisztelő 
élmény volt a Bécsi Egyetem főépületében ta-
lálható elegáns, klasszikus stílusú könyvtárban 
forrásokat gyűjteni. Az Egyetem Európa egyik 
legrégebbi egyeteme, és a tradicionális szelle-
miség érezhetően áthatja az intézményt. Termé-
szetesen az egyetemen fellelhetőek a modern 
oktatási intézmény jegyei is, így például: wifi  
lefedettség működik az egyetem teljes terüle-
tén; az udvaron kényelmes napozószékeken 
ücsörögve tölthetik kellemesen és hasznosan a 
hallgatók a szüneteiket; a tantermekben pedig 
digitális táblák díszítik a több száz éves falakat. 
A Jogi Karnak egy viszonylag modern épület ad 
otthont mindössze egy háztömbnyire a főépü-
lettől. Könyvtárában, a Juridicum-ban az uniós 

és nemzetközi jogi szakirodalom teljes, angol 
és német nyelvű tárháza várt. A könyvtárban – 
hasonlóan a főépületben található könyvtárral – 
majdhogynem lehetetlenség volt szabad helyet 
kapni, ugyanis rengeteg hallgató töltötte bent 
mindennapjait. 
Kutatásom és kint tartózkodásom elsődleges 
értelme a kutatási területem alaposabb megis-
merése, a külföldi szakirodalmi álláspontok fel-
térképezése volt, melyhez vezető hosszú úton 
az első nagy lépéseket úgy érzem, hogy sikerült 
megtennem. A tanulmányút értékét növeli, hogy 
mindezt egy kellemes légkörű, hangulatos vá-
rosban, Bécsben tehettem meg. 
Ha úgy érzed, hogy Te is szívesen részt vennél 
rövid tanulmányúton – vagy más Campus Mun-
di program által támogatott szakmai utazáson 
– próbálj szerencsét a pályázat őszi fordulóján. 
A pályázat benyújtásához és a kiutazáshoz kap-
csolódó minden információt megtalálsz a Tem-
pus Közalapítvány weboldalán (www.tka.hu)
 
 Kiss Lilla Nóra

Fotó: internet 
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A keresztrejtvény megfejtését NOVEMBER 10-IG küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail 
címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés 2016 október. Ne felejtsétek el továb-
bá feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtést beküldők értékes nyere-
ményeket sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük 
a nyeremények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok  vehetnek részt, akik 
mindkét megfejtést beküldik!
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