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I. FEJEZE ALAPELEMEK
I. b - Logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a �atalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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Fotó : Kiss Viktor 

A rendezvény megnyitóján Prof. Dr. Torma András, 
Miskolci Egyetem rektora és Kiss Máté, a ME-HÖK 
elnöke köszöntötte az esküt tevő gólyákat, Dr. Deák 
Csaba kancellár pedig az igazi finn Mikulást is be-
mutathatta, hiszen az éppen Miskolcon tartózkodó 
Joulupukki is megtisztelte jelenlétével az eseményt.
A megnyitó után aztán egészen hajnalig a táncé és 
a zenéé lett a főszerep, és az egyetem impozáns 
díszaulája, amely máskor például ünnepi szenátusi 
ülések helyszínéül szolgál, egy éjszakára táncpar-
ketté változott. Fellépett többek között a Blahaloui-
siana, Pál Dénes, a Retro Machos, valamint Majka 
és Curtis. Az együtt érkező vagy éppen a bálon 

egymásra találó párok idén is jelképes házasságra 
léphettek, sőt az előzetesen regisztráltak a „Bál Pár-
ja” választáson is megmérethették magukat – mert-
hogy nem csupán a „Bál Szépére” szavazhatott a 
közönség. A Gólyabál – úja elmondhatjuk – fergete-
ges hangulatban telt, ahol is kulturált körülmények 
között szórakozhattak együtt az egyetem gólyái, 
jelenlegi és egykori hallgatói, oktatói és dolgozói, 
valamint mindenki, aki péntek éjszakára magára öl-
tötte legszebb ruháját, hogy részt vegyen a miskolci 
campus kiemelt őszi rendezvényén, a bálszezon 
nyitányán.

A konferencia megrendezésének aktualitást adott, 
hogy a járműgyártás gyorsan fejlődő terület, új tech-
nológiák elterjedésének a színtere, a duális képzés 
pedig az adott szakterületen az elméleti és a gya-
korlati képzés szorosabb összekapcsolását igényli 
és teszi lehetővé. Továbbá a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki- és Informatikai Karán 2016 szep-
temberében indult el a járműmérnöki alapképzés 37 
fővel, amelyből 7 fő duális képzésen vesz részt.
Az elfogadott, angol nyelven írt tudományos cikkek 
a konferencia-kiadványban jelennek meg a Lectu-
re Notes in Mechanical Engineering folyóiratban, a 
Springer Kiadó gondozásában. A kiadvány leadás-

ra került, 480 oldalas. A magyar nyelven írt cikkek 
a GÉP folyóiratban jelennek meg. A konferenciára 
főként magyar résztvevők jelentkeztek, 58 előadás 
hangzott el, de voltak külföldi résztvevők is, akik 
nemzetközi vállalatokat képviseltek.

EskütétEl, majd tánc hajnalig –  
gólyabál 2016
2016-ban is nagyszabású, színvonalas programmal várta az igényes, kulturált szórakozás 
szerelmeseit az Egyetemi Gólyabál, ahol – a hagyományoknak megfelelően – idén sem 
maradt el az első évesek eskütétele.

Járműipari konferencia az egyetemen

A döntően hazai résztvevők számára rendezett konferencia célja az volt, hogy összekap-
csolja az egyetemi oktatókat, kutatókat és hallgatókat, valamint az ipari szakembereket, 
kutatókat, fejlesztőket és gyártókat, mind a járműmérnöki oktatás, mind a kutatás és a 
gyártás területén. A konferencia platform kívánt lenni a tapasztalatok megosztására, az 
ipar és a tudomány, az ipar és az oktatás együttműködésére. 
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Fotó: Kiss Viktor

A jubileumi Forint Emlékév alkalmából meg-
rendezésre kerülő tárlatot ünnepélyes keretek 
között Dr. Horváth Zita, általános rektorhe-
lyettes nyitotta meg. Megnyitó beszédében 
szimbolikus alkalomnak nevezte a 70 éves 
évfordulót, mellyel kapcsolatban érdemes fel-
idézni, hogy forint létezett korábban is a törté-
nelem során. A 14. században Károly Róbert 
volt az, aki elsőként bevezette. A 18. századi 
gazdasági reformokban is központi szerepet 
kapott ez a pénznem. Ezek a reformok pedig 
éppen ahhoz a Mária Teréziához fűződnek, 
aki a felvilágosult abszolutizmus egyik ural-
kodójaként egyetemünk jogelődjét, a Selmec-
bányai Akadémiát egyetemi rangra emelte. 
A körmöci arany és a selmeci ezüst szerepe 
sem elhanyagolható abban, hogy Magyaror-
szágon értékálló pénz kerülhetett forgalomba. 
A forint története tehát hosszú időre nyúlik 
vissza, az elmúlt 70 év azonban kifejezetten 
annak a forintnak az ünnepe, amelyet ma is 
fizetőeszközként használunk. De nem csak 
ekképpen kell, hogy tekintsünk rá, hanem egy 
olyan értékként, történelmi emlékként, ami 

nagyon sok mindent elmond egy adott kor-
szak gazdasági-, de ugyanakkor társadalmi- 
és kulturális viszonyairól is. 

Dr. Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke hang-
súlyozta az MNB feladatát abban, hogy a la-
kosság és mindenekelőtt a fiatalok pénzügyi 
kultúrájának fejlesztéséhez hozzájáruljon a 
maga eszközeivel is. Erre szolgált a konfe-
rencia, mely egyrészt a pénz fizikai létrejötté-
vel foglalkozik, és bemutatja azt a fejlődést, 
amely az egészen egyszerű eszközöktől 
egészen a mostani papírpénzekig terjed. A 
pénz mindig egy nemzet szuverenitásának a 
hordozója is egyben – tette hozzá –, és az, 
hogy egy pénznem már ilyen hosszú ideje 
forgalomban van, jelentős eredmény az elő-
dökhöz (korona, pengő) képest. Az elmúlt hét 
évtized számos változást hozott a címletösz-
szetételt, a méretezést, az alapanyagokat, 
grafikai- és képi elemeket tekintve, követve a 
társadalmi-gazdasági folyamatokat, valamint 
a technika fejlődését. Szólt a napjainkban zaj-
ló bankjegy-megújításokról is, a tízezres és a 
húszezres után jövőre a kétezres és az ötez-

„70 éves a forint” 
vándorkiállítás és szakmai konferencia az mnB 
és a miskolci egyetem együttműködéséBen

A „70 éves a forint” vándorkiállítás első vidéki állomása nyílt meg „A florenustól a bémal-
lerig” címen rendezett szakmai emlékkonferencia kíséretében október 17-én, a Miskolci 
Egyetemen. A november 27-ig megtekinthető tárlaton a magyar pénzek története mellett 
a papír-pénzek gyártási technológiájával és a bányapénzekkel is megismerkedhetnek a 
látogatók.
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res címletek, majd 2018-ban az ezres és az 
ötszázas megújítása következik.

Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kan-
cellára a forint Miskolchoz való kötődésének 
kapcsán a pénznem 1946. aug. 1-jét követő 
eseményekben betöltött szerepét emelte ki. 
Akkoriban a pengő hiperinflációja következté-
ben nagyon sokan nélkülöztek, és az év au-
gusztus 1-jén tízezrek vonultak utcára Miskol-
con, ahová ózdi és kazincbarcikai munkások 
is érkeztek. A tüntetéshullám megfékezésére 
a városba érkező Kádár János és több poli-
tikustársa sem tudta megnyugtatni az elége-
detlen tömeget. Egyedül az hozott megoldást, 
amikor először kaptak forintban fizetést az 
emberek, ami a kedélyeket lecsillapította. Így 
gyakorlatilag az új forint Miskolcon a békét 
hozta meg, és megteremtette azt a nyugal-
mat, amelyre a városnak szüksége volt.

Horváthné Rudolf Teréz, a Magyar Pénzverő 
Zrt. vezérigazgatója is megnevezett beszé-
dében egy fontos közös pontot a forint és az 
egyetem életében, mivel a Miskolci Egyetem 
a kiváló hallgatói teljesítményért ma adomá-
nyozható tanulmányi emlékérmen azt a pénz-
verész-jelenetet ábrázolja, amelyet annak 
idején a selmeci elődérmén láthattunk.

Dr. Gorondy-Novák Judit, a pénzjegynyomda 
Zrt. vezérigazgatójától megtudhattuk, hogy a 
forint 60 éves évfordulója idején, azaz 10 év-
vel ezelőtti kimutatás alapján (MNB) 1946. au-
gusztus 1-je óta közel 5 milliárd volt a forga-
lomba hozott bankjegyek száma. Ha ezeket 
a bankjegyeket egymásra terítenénk, akkor 
több mint kétszázszor nagyobb lenne ez az 
oszlop, mint az Eiffel-torony.

Ráczkövy Gizella, a DIPA Diósgyőri Papírgyár 
Zrt. vezérigazgatója pedig többek között arra 
hívta fel a figyelmet a DIPA jelentőségét hang-
súlyozva, hogy Európában Miskolcon kívül 

mindössze 9 olyan város van, ahol biztonsági 
papírgyár üzemel.

A megnyitót követő, „A florenustól a bémal-
lerig” címmel rendezett szakmai emlékkon-
ferencián két szekcióban (pénztörténeti és 
technológiatörténeti) összesen kilenc előadás 
keretében ismerkedhetett meg a hallgatóság 
a magyar pénz történetével, a forint eddigi 70 
éve alatt tapasztalható áralakulással, valamint 
a hazai pénz- és érmegyártás történetével, 
technológiájával. A „70 éves a forint” kiállítás 
2016. augusztus 1-jén nyílt meg a nagykö-
zönség számára a Budapesti Corvinus Egye-
temen. A nagy sikerre való tekintettel a tárlatot 
2017. júniusig öt vidéki városban is bemutat-
ják, a vándorkiállítás első állomása Miskolc, 
a Miskolci Egyetem. A Budapesten rendezett 
tárlat Miskolcon helyi vonatkozásokkal is bő-
vült, így a látogatók a DIPA Diósgyőri Papír-
gyár Zrt. és a Herman Ottó Múzeum együtt-
működésének köszönhetően a papírpénzek 
alapanyagainak gyártási technológiájával, 
fázistermékeivel, valamint bányapénzekkel is 
megismerkedhetnek. 

Az MNB és a Miskolci Egyetem szeptember-
ben írt alá együttműködési megállapodást. A 
megállapodás keretében és az MNB új Kivá-
lósági ösztöndíjával együtt a jegybank több 
mint 20 millió Ft-tal támogatja az észak-ma-
gyarországi közgazdászképzést, ami folytán 
összesen 39 hallgató részesülhet ösztöndíj-
ban. Az MNB által kiadott szakkönyvek már 
a 2016/2017-es tanévben a kötelező, illetve 
az ajánlott irodalom részét képezik az egye-
tem egyes gazdaságtudományi kurzusain. Az 
együttműködés keretében a jövőben számos 
hasonló tudományos és szakmai rendezvény-
re kerülhet sor a borsodi megyeszékhelyen.
 Tóth Orsi

Fotó : Kiss Viktor
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Fotó: 

A megnyitót Prof. Dr. Kékesi Tamás tudomá-
nyos és nemzetközi rektorhelyettes kezdte, 
aki a Miskolci Egyetemi vonatkozásairól szólt 
néhány szót. Ahogy említette, körülbelül há-
rom és fél évvel ezelőtt az akkori vezetés egy 
olyan intézményt vett kézbe, ahol a nemzet-
köziesítés még egyáltalán nem szerepelt 
a stratégiai programok között. Viszont ma 
már elmondhatja magáról az egyetem, hogy 
vannak komoly tapasztalatai. Sőt a Miskolci 
Egyetem ma már minden lehetséges nem-
zetközi programban aktívan részt vesz, ilyen 
például az Erasmus, az Erasmus+, a Stipen-
dium Hungaricum vagy a Campus Hungary. A 
sikerekről visszajelzést is kaptunk, hiszen egy 
nemzetközi audit vizsgálat alapján, amelyet a 
Tempus Közalapítvány vezetett, egyetemünk 
az elsők között volt. Természetesen nem csak 
pozitív oldala van, hanem vannak nehézsé-
gek is. Ezeknek a kihívásoknak megfelelni 
könnyebb a koordinátoroknak, ügyintézők-
nek. Ami a résztvevőkön, ezen belül a magyar 
hallgatókon múlik, az már kissé nehézkesebb. 
A külföldi hallgatókkal nincs túl sok gond, hi-
szen egyre jobban érdeklődnek Miskolc iránt. 
Zárásul elmondta, hogy mindenképpen egy 

növekvő területet jelent a nemzetközi képzés, 
a kapcsolatrendszer, a kutatás és az együtt-
működés. De a legfontosabb cél az, hogy a 
számadatok mellett a fejlődés kiváló minőség-
ben menjenek végre.

Ezután volt hallható Prof. Dr. Torma András-
nak, a Miskolci Egyetem rektorának beszéde, 
amelyben az egyetemet igazi universitasnak 
nevezte. Ő is kihangsúlyozta, hogy 2013-ban 
az akkor még új vezetéssel abban állapodtak 
meg, hogy egyetemünket nemzetközileg is 
láthatóvá kell tenni. Ezért számtalan intéz-
kedést tettek, és ezek mind eredményesek. 
Ma már 250 külföldi hallgató folytat tanulmá-
nyokat egyetemünkön, és ez a szám 2020-ig 
terveik szerint 500 főre nő. A rektor köszöne-
tet nyilvánított, hogy a 2016-os Nemzetközi 
Koordinátor Találkozó helyszínéül a Miskolci 
Egyetemet választották.

A megnyitó után elkövetkező három napban 
a résztvevők különböző programokon vettek 
részt, melyeknek helyszíne a Miskolci Egye-
tem mellett a Lillafüredi Palotaszálló volt. A 
programok között szerepelt például az Eras-
mus+ és a Campus Mundi 2017-es pályázati 
tudnivalóiról szóló tájékoztató.
 Krajnik Dorottya

egyetemünk nemzetközi feJlődése

November 8-án egyetemünk díszaulája adott otthont a 2016-os Nemzetközi Koordi-
nátori Találkozó megnyitójának. E rangos találkozó november 10-ig tartott, és az ország 
összes felsőoktatási intézménye, egyeteme, főiskolája képviseltetette magát. A nemzetközi 
ügyekért felelős, azokat működtető legfontosabb személyek találkoztak és vitatták meg a 
nehézségeiket, tervezték a jövőt, és beszámoltak az eredményekről. 
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A díjat minden évben az amerikai AAPG anya-
szervezet adja olyan diákszervezetei számá-
ra, amelyek az adott évben magas színvonalú 
szakmai tevékenységükkel és programjaikkal 
nemzetközi szinten kiemelkedtek. A miskolci 
szervezet a San Diego-i Egyetemmel karöltve 
nyerte el a rangos díjat.
Az ’American Association of Petroleum Geo-
logists’ nevezetű anyaszervezet 1917 óta mű-
ködik és a világ tudományos közösségének 
alappilléreként szolgál. Eredeti céljuk a tudomá-
nyos kutatások támogatása és a technológiai 
fejlődés elősegítése. A világ elsőszámú szakmai 
társulásaként a geológiával, az olajbányászattal 
és a földtudományokkal kapcsolatos tevékeny-
ségeket végez.
Hazánkban 2010-ben jött létre az első magyar 
AAPG szervezetként az AAPG Miskolc SC az-
zal a céllal, hogy összefogja a Miskolci Egyetem 
hallgatóit. A szervezet első elnöke Lux Marcell 
volt, aki a mai napig szívesen támogatja a helyi 
chaptert értékes előadásaival és tanácsaival, 
illetve kezdetben Dr. Földessy János segítette 
a chapter munkáját mint egyetemi szaktanács-
adó.
Az alapítás óta a szervezet vezetősége évről-év-
re arra törekszik, hogy minél szélesebb körben 
nyújtson lehetőséget az iparágak mélyebb meg-
ismerésére a tagok és a többi egyetemi hallgató 
számára. Ha visszatekintünk az utóbbi évekre, 
látható, hogy a chapter hazai és külföldi szak-

mai programokat egyaránt szervezett. Idei prog-
ramok között eddig megvalósult egy mórahalmi 
fúráslátogatás, MOL Workshop, valamint több 
elismert professzor előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők. Ezen felül érdemes megemlíteni 
idén több hallgatónak volt lehetősége szakmai 
konferenciákon való részvételre Barcelonába és 
Dubaiba a szervezet támogatása révén. 
A chapter törekszik a szoros együttműködésre 
hazai és külföldi chapterekkel, illetve más ha-
sonló érdekeltségű nemzetközi szervezetekkel, 
mint az SPE és az EAGE. Ilyen együttműködés 
révén valósult meg az idei nyár folyamán Mis-
kolcon a 4. APPG Vezetői Napok, amelyen 18 
ország hallgatói vettek részt. A magas színvo-
nalú szakmai előadások és programok mellett 
a rendezvény kiváló lehetőség volt nemzetközi 
kapcsolatrendszer kiépítésére.
A chapter minden évben érdekes szakmai és 
önfejlesztő programokat biztosít a motivált hall-
gatók számára, illetve célja minél szélesebb 
nemzetközi kapcsolatot kiépíteni a professzo-
rok, a cégek és a hallgatók között. 
Elérhetőségünk: aapg.student.miskolc@gmail.
com, illetve – amennyiben érdeklődtök a szer-
vezetünk tevékenysége iránt – a Facebookon is 
megtaláltok minket!

rangos elismerés az Usa-Ból 
aapg miskolc stUdent chapter részére 
Kiemelkedő eredményt ért el egyetemünk Műszaki Földtudományi Karának geológia- és 
olajbányászat területén tevékenykedő szervezete, az AAPG Miskolc Student Chapter, 
amely elnyerte a 2016. évi AAPG Outstanding Student Chapter díjat.

Fotó : AAPG Miskolc Student Chapter 
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Kocsis Károly professzor a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen diplomázott okleve-
les biológia-földrajz szakos középiskolai ta-
nárként 1984-ben. Ezt követően a Magyar 
Tudományos Akadémia Földrajztudományi 
Kutatóintézetének (ma: MTA Csillagászati 
és Földtudományi Kutatóközpont  Földrajz-
tudományi Intézet) munkatársa lett, ahol 
napjainkban kutatóprofesszorként, (2010-
től) intézetigazgatóként irányítja az Intézet 
munkáját. A Miskolci Egyetem oktatói gár-
dáját tizenhét éve gyarapítja, ahol a Műsza-
ki Földtudományi Kar Földrajz Tanszékének 
(ma Földrajz–Geoinformatika Intézetének) 
docense, egyetemi tanára, tanszékvezető-
je volt, jelenleg pedig igazgatója. Oktatása 
elsősorban az etnikai, vallás-, politikai, né-
pesség- és településföldrajzzal foglalko-
zó tárgyakra terjed ki. Kocsis Károly nagy 
számú tudományos (hazai és nemzetközi) 
bizottság, illetve szakmai folyóirat szer-
kesztőségi tagja. Kutatási tevékenysége 
eredményeiről eddig háromszázhetvenöt 
(több tucat nyelven megjelent) tudományos 
könyvben, atlaszban, könyvrészletben, 
szakcikkben, illetve konferenciaközlemény-
ben adott számot. 

Intenzív kutatói-oktatói tevékenységén túl 
törzstagja az Egyetem Mikoviny Sámuel 
Földtudományi Doktori Iskolájának. Eddig 
hét PhD hallgató témavezetője volt, akik 
közül öten már fokozatot szereztek. 2010-
től akadémikus lett, mely minőségében a 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottság elnöki tisztét is betölti, irányítva az 
MTA határon átnyúló tudományos nemzete-

gyesítő tevékenységét. Munkájával nem 
csupán az egyetemünkhöz, az MTA-hoz, 
hanem a Magyar Földrajzi Társasághoz és 
a Magyarhoni Földtani Társulathoz is szoro-
san kötődött, kötődik. Jelenlegi legnagyobb 
szabású tudományos vállalkozása (az MTA 
CSFK Földrajztudományi Intézet igazgató-
jaként, a szerkesztőbizottság elnökeként) a 
Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásá-
nak megjelentetése, mellyel hazánk, a Kár-
pát-medence természeti, társadalmi-gazda-
sági arculatát kívánja a következő években 
hagyományos és online módon (rendkívül 
széles körű szerzői gárdával) bemutatni. 

 Boldizsár Csongor

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. 
Novemberi számunkban Prof. Dr. Kocsis Károly munkásságát foglalnánk röviden össze.

Fotó: Mánfai György
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A hagyományosnak számító találkozáson 
Prof. Dr. Torma András rektor és Óváriné Dr. 
Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes 
köszöntötte a megjelent középiskolák igaz-
gatóit, majd bemutatták egyetemünket, a ka-
rokat, az idén indult duális képzéseket, az itt 
folyó kutatásokat, a beiskolázási tevékenysé-
get, a campus sokszínűségét, szolgáltatásait, 
és nem utolsó sorban a selmeci diákhagyo-
mányokat is kiemelték.
A köszöntőket követően a karok dékánjai, 
képviselői részletesen is bemutatták az adott 

kar képzési palettáját, sokszínű lehetősé-
geit, az idén indult duális képzéseket, an-
nak fontosságát, a karokkal együttműködő 
partnervállalatokat, valamint a tanulmányok 
befejeztével és a versenyképes diploma 
megszerzésével a kedvező elhelyezkedési 
lehetőségeket is kiemelték a karok képviselői.
Az iskolaigazgatók kérdésekkel, észrevéte-
lekkel, javaslatokkal fordultak az egyetem 
képviselői felé, majd a jó hangulatú értekezlet 
kötetlen eszmecserévé alakult át.
 Kiss Viktor

A Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intéze-
te immár negyedik alkalommal rendezi meg 
angol nyelvi versenyét. A versenyen közép-
iskolások mérhetik össze nyelvtudásukat, 
prezentációs képességeiket. 2016. október 
25-én zajlott az írásbeli forduló, melyen 16 
iskolából összesen 156 versenyző vett részt. 
Idén először nem csupán a régióból, hanem 
Budapestről és Gyöngyösről is érkeztek diá-
kok a versenyre. Az írásbeli fordulón a diákok 
szöveghallgatási, olvasásértési és nyelvhe-
lyességi feladatok kitöltése során kipróbál-

hatták hogyan teljesítenének, ha aznap lenne 
az emelt szintű angol érettségi vizsgájuk. Az 
írásbeli teszten legjobb eredményt elért kö-
zépiskolások december 9-én szóbeli fordulón 
vesznek részt, melynek során egy kreatív, 
angol nyelvű előadás megtartásával újra ösz-
szemérhetik tudásukat. A verseny első három 
helyezettje értékes jutalomban részesül.
Sok sikert kívánunk a szóbeli fordulóra a ver-
senyzőknek!
 Schäffer Anett 

MEGAZIN

2
016

. G
Ó
LYA

S
Z
Á
M

IV. ÉV
FO

LYA
M
 5. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: Kiss Viktor

iskolaigazgatók látogattak a miskolci egyetemre

középiskolások angol nyelvi versenye

A térség középiskoláinak vezetőit és képviselőit látta vendégül a Miskolci Egyetem veze-
tősége egy kötetlen eszmecserével egybekötött munkadélután keretében október 25-én.
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Fotó: Fotó: Tóth Bogi

Kérlek, mondj magadról pár szót! Miért 
pont Miskolcot választottad továbbtanulás 
szempontjából? 

Amikor az érettségi évében voltam, akkor tud-
tam, hogy mindenképpen szeretnék felsőok-
tatásban tanulni. Velem egykorúakkal ellen-
tétben nálam nem volt az elsődleges cél, hogy 
a fővárosban, vagy más nagyobb egyetemen 
tanuljak tovább, hanem mindenképp ide, a 
Miskolci Egyetemre szerettem volna járni. 
Miskolci vagyok, és csak ezt az egy oktatási 
intézményt jelöltem be. Jelen pillanatban az 

Egészségügyi Kar egészségturizmus szer-
vező alapképzésre járok, amelyből másfél év 
van még hátra az abszolválásomig.

Hogyan kerültél be a HÖK-be, hogyan ju-
tottál el idáig? 

Egyetemi tanulmányaim megkezdésének 
évében nagyon sok közösségi programban 
vettem részt (Kutatók Éjszakája, beiskolázás, 
hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvé-
nyek, a karok közötti vetélkedők koordináto-
ra és állandó tagja). Akkor ugyan még nem 
voltam a Hallgatói Önkormányzat tagja, de 
az aktív tevékenykedések során az akkori 
kari HÖK elnök javasolta, hogy jelentkezzek 
a kari hallgató önkormányzatba és tovább-
ra is ilyen aktívan segítsem a munkámmal a 
szervezetet. A következő pályázati kiírásban 
jelentkeztem, és aztán megválasztottak sza-
kos képviselőnek, majd ezt követően – 2015-
ben – lettem az Egészségügyi Kar Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke.

Mi motivált arra, hogy HÖK elnök legyél?  

Amikor már kari HÖK elnökként tevékenyked-
tem, egész mélyen belemerültem ebbe, és 
ahogy adódott a lehetőség, és kiírták az egye-
temi HÖK-elnök pályázatát, tudtam, hogy 
mindenképpen szeretném megpályázni, hogy 
a legfelsőbb szinten foglalkozhassak a hallga-
tói érdekek képviseletével. A Miskolci Egye-
tem Hallgatói Önkormányzatának elnökeként 
pedig 2016. július 1-től tevékenykedem. 
 
Mi az, amit igazán fontosnak tartasz eb-
ben a feladatkörben?  Szerinted mik azok 
a tulajdonságok, amik jó elnökké tesznek 
valakit? 

interJú az me-hök úJ elnökével, kiss mátéval

A ME-HÖK elnöki pozícióját 2016. július 1-től Kiss Máté, az Egészségügyi Kar hallgatója 
tölti be. Interjúnkban a jövőbeli elképzelésekről kérdeztük. A Hallgatói Önkormányzat ki-
emelkedően fontos az egyetemi életben. Nem csak a hallgatókat képviseli és támogatja 
a hivatalos ügyekben, hanem a HÖK szervezi a rendszeres évi diákrendezvényeket is (pl. 
Gólyatábor, Gólyabál, Kolimpia, MEN, stb.). 



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

11Fókuszban

MEGAZIN

2
016

. N
O
V
E
M

B
E
R

IV. ÉV
FO

LYA
M
 8. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Kari HÖK-elnökként is sok hallgató megkere-
sett bizonyos gondokkal, és mindig igyekez-
tem segíteni, ami szerencsére rendre sikerült 
is. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és 
megtapasztalhattam, milyen amikor elismerik 
a munkámat. Ebből átmentve egyetemi szin-
ten azt gondolom, hogy mindig nyitottnak kell 
lenni mindenki problémája felé, és törekedni 
kell arra, hogy minden hallgatónak jó legyen. 
Hogy mi a legfontosabb ebben a pozícióban? 
– nyilván az, hogy a hallgatói érdekek maxi-
málisan képviselve legyenek.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve? 

Ebben az első évben tudtam, hogy nagyon 
sokat kell majd tanulnom ahhoz, hogy teljes 
körűen el tudjam látni a feladataimat. Tervek 
vannak ugyan, de konkrétumok még csak 
körvonalazódnak. A ME-HÖK elnökség már 
rengeteg tervet kidolgozott, amely a változ-
tatásokkal foglalkozik, de biztos, hogy nem 
mindet olyan egyszerű megvalósítani, mint 
ahogy azt mi gondoljuk. Most azt mondom, 
hogy még mindig a betanulás időszakában 
vagyok, de nagyon igyekszünk, hogy ezekből 
az elképzelésekből minél többet meg tudjunk 
valósítani.

Mesélnél, kérlek arról, hogy milyen elsőd-
leges célkitűzéseid vannak? 

Elsődleges célkitűzések azok mindenképpen 
vannak. Mégpedig az újabb közösségi terek 
kialakítása. Akár itt az egyetemi épüle-
ten belül, akár a campus terü-
letén. Tehát olyan he-
lyen, amely az 
egyetemhez 
kapcsolódik, 
ahol a hallga-
tók az órák közti 
szünetben ki tud-
nak kapcsolódni. 
Elképzelhető, hogy 
ezek a terek néhol 
egybe lesznek kötve 

akár szolgáltatással is. De vannak már meg-
lévő területek, amelyeket felújítani szeret-
nénk, mint például a szökőkút és környéke.  
Egyébként ez már egyszer renoválva lett, de 
sajnos az idő vas foga rányomta a bélyegét, 
és azt gondoltuk, hogy ezt a környéket a kö-
vetkező év tavaszán mindenképp szeretnénk 
felújítani. A programokkal kapcsolatban is 
vannak ambícióink. A meglévő rendezvénye-
inket szeretnénk átalakítani, kicsit átformálni, 
és ezen rendezvények színvonalát az egye-
tem színvonalához emelni. 

Így a végéhez érve szeretném még meg-
kérdezni, hogy van-e valamilyen üzeneted 
a hallgatók számára? 

Sokszor tapasztalom, hogy hallgatók a saját 
érdekükben sem igazán keresik fel az adott 
karon működő kari HÖK-öket, illetve SZÖB-
öket. Én azt tanácsolnám nekik, hogyha bár-
milyen problémájuk van az egyetemen, ami 
esetleg a tanulmányaikat érinti, vagy akár 
ösztöndíjakról szóló kérdéseik vannak, bátran 

és bizalommal fordul-
janak az Egyetemi 
Hallgatói Önkor-
mányzathoz, és a 
karon működő ré-
szönkormányza-
tokhoz, hiszen 
a HÖK-ök és a 
képviselők a 
hallgatókért 
vannak.

 Tóth Bogi

Fotó: 
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Délelőtt az uniós osztályvezető a Jog és nyelv kutató-
csoport tagjaival találkozott a Modern Filológiai Intézet 
könyvtárában. Rövid bemutatkozás után hallhattunk a 
fordítói osztályon dolgozók mindennapjairól, a termin-
ológiai adatbázisok és a keresési technikák fontossá-
gáról és az intézményeknél használt nyelvekről is.
A délutáni előadáson nemcsak a fordító és tolmács 
MA, valamint a társadalomtudományi és gazdasági 
szakfordító szakirányú továbbképzés hallgatói vettek 
részt, hanem több jogász hallgató is. Az Európai Par-
lament és az Európai Bizottság fordítási szokásairól, 
folyamatairól, valamint az európai uniós jogi nyelvről 
hallhattunk nagyon sok érdekes információt. A közel 
ötven főt irányító vezető kitért a fordítás során felme-
rülő lexikai nehézségekre: például arra, hogy az Euró-
pai Bíróság egyik tisztségének megnevezésére azért 
választották az eleinte idegennek tűnő „főtanácsnok” 
kifejezést, mert különben nem lehetett volna meg-
különböztetni ezt a funkciót a főtanácsosi poszttól. 
Megtudhattuk azt is, hogy mióta a „kabotázs” kifeje-
zést használják az uniós szövegekben, azóta bővült a 
jelentése, és már nemcsak a hajózásban számít ter-
minusnak, hanem a szárazföldi szállítási és fuvarozási 
tevékenységet is így nevezik. Több érdekes történet is 
elhangzott az előadás során: annak idején például az 
aláíró államok vezetői a Római szerződést üres pa-
pírként voltak kénytelenek szignálni, mert a takarítónő 

véletlenül a szemétkosárba dobta a papírkupacokat. 
Az is elhangzott, hogy a konyakkészítő dinasztiából 
származó Jean Monnet 61 évesen álmodta meg az 
uniót. Ezekkel a színes történetekkel sikerült közelebb 
hozni a diákokhoz az Uniót, és felkelteni az érdeklő-
dést a sokszor száraz „rejtvényfejtő szakkörnek” tűnő 
jogi terminológiai munka iránt. 
Az előadást követően interaktív kérdezz-felelek for-
májában válaszolta meg az uniós tisztviselő a hallga-
tók kérdéseit. Hallhattunk a bármely uniós intézmény-
nél pályázható gyakornoki lehetőségről, mely során a 
gyakornokok munkáját mentor felügyeli. Az osztályve-
zető felhívta a diákok figyelmét arra is, hogy sikeres 
gyakorlat esetén a gyakornokok referencialevelet és 
akár álláslehetőséget is kaphatnak. Elhangzott továb-
bá, hogy milyen fontos két idegen nyelv magas szintű 
ismerete, és milyen szerepe van a jól megírt moti-
vációs levélnek. Megtudtuk, hogy mennyire eltérőek 
az unió fordítással foglalkozó osztályai a különböző 
intézményeknél, és szó esett arról is, hogy az uniós 
fordítók munkaidőben tanulhatnak nyelveket vagy ve-
hetnek részt egyéb képzéseken.
 Farkasné Puklus Márta

Uniós osztályvezető látogatott 
a miskolci egyetemre

2016. októberében a BTK Modern Filológiai Intézet vendége volt Dr. Villányi József, az 

Európai Parlament Fordítási Főigazgatósága Magyar Fordítói Osztályának a vezető-

je. A programszervezésbe bekapcsolódott az egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai 

Tanszéke is. 

Fotó: ME BTK Modern Filológiai Intézet
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A Műszaki Földtudo-
mányi Kar 1735-ig, a 
selmecbányai bányá-
szati tanintézetig vezeti 
vissza történetét. A sel-
mecbányai intézmény 
első és leghíresebb ta-
nára, a bányászati sza-

koktatás megteremtője Mikoviny Sámuel volt, 
akiről évszázadokkal később a Miskolci Egye-
tem Földtudományi Karának Doktori Iskolája a 
nevét kapta.
A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Is-
kola 2000-ben alapult, de már jóval korábban 
is folyt doktori képzés a karon, az Országos 
Doktori Tanács adatai alapján 1994 óta létezik a 
képzés.  Jelenleg 36 aktív hallgatója van a dok-
tori iskolának, közülük heten külföldi hallgatók, 
akik angolnyelvű képzésen vesznek részt. Az 
elsőéves évfolyamon heten tanulnak nappali és 
ketten levelező tanrend szerint. 
A doktori iskola nagy népszerűségnek örvend 
nemcsak a kar valamely mesterképzésén diplo-
mát szerzett hallgatók, de a más egyetemeken 
végzett vagy külföldi hallgatók között is, igaz, a 
legtöbb doktorandusz a kar régi hallgatói közül 

kerül ki. A külföldi doktoranduszok közül sokan 
a Stipendium Hungaricum program támogatá-
sával vesznek részt a képzésen.
A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Isko-
la vezetője Prof. Dr. Dobróka Mihály, aki a Tu-
dományági Doktori Tanács elnöke is. A doktori 
iskola a Műszaki Földtudományi  Kar képzési 
profiljának megfelelő területen tevékenykedik, 
így tökéletes választás a kutatás iránt érdeklő-
dő, a karon végzett hallgatók számára. 
A doktori iskolára jelentkezők az alábbi hat té-
materület közül választhatnak, melyek egy-egy 
kari intézethez, mint kutatóhelyhez kapcsolód-
nak: Geotechnikai rendszerek és eljárások, 
Fluidumtermelő és szállító rendszerek, Környe-
zeti eljárástechnika és nyersanyagelőkészítés, 
Alkalmazott geofizikai kutatások, Alkalmazott 
földtani és hidrogeológiai kutatások, Természet- 
és társadalomföldrajz. A tématerületeken belüli 
témacsoportokról, az ajánlott kutatási témákról 
és a képzés részleteiről a kar és a doktori isko-
la honlapján tájékozódhatnak a doktori képzés 
iránt érdeklődők. 

 Schäffer Anett

BemUtatkoznak a miskolci egyetem doktori iskolái:
mikoviny sámUel földtUdományi doktori iskola

A Miskolci Egyetemen folyó doktori képzésről szóló cikksorozatunk a megújult doktori kép-
zés általános bemutatása után az egyetemünkön működő doktori iskolákat ismerteti meg 
az olvasókkal, akik jelen cikkünkben a Miskolci Egyetem legrégebbi karának, a Műszaki 
Földtudományi Karnak doktori iskolájáról olvashatnak.

Fotó: internet
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A győztes csapat tagjainak jutalma fejenként 
100 ezer forint és egy okostelefon, amely kü-
lönösen karácsony előtt néhány nappal jól jön 
bármelyik középiskolásnak – legyenek akár 
magyarországiak, akár határon túliak. A hely-
színi fordulók során jól teljesítő csapatokra 
további értékes nyeremények, tárgyjutalmak 
és szakmai képzések is várnak. Az a három 
középiskola, ahonnan a legtöbb csapat kitölti 
az előselejtező két online tesztjét – az elért 
eredménytől függetlenül – különdíjban része-
sül. Nyereményük egy-egy oktatási szimulá-
ciós szoftverlicenc, amely további segítséget 
nyújthat számukra a pénzügyi, gazdasági és 
vállalkozási ismeretek elsajátításában.
A PénzSztár legfontosabb célja, hogy széles 
körben felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi 
kultúra fontosságára, játékos formában mér-
je tudásukat, és tovább bővítse ismereteiket, 
egyúttal segítse a középiskolákat pénzügyi 
oktatási innovációs törekvéseik megvalósí-
tásában. A szervezők éppen ezért kiemelt 
figyelmet fordítanak a verseny két internetes 
fordulójára, melyek révén sok ezer hazai és 

határon túli magyar középiskolás gyarapít-
hatja pénzügyi, gazdasági, vállalkozási isme-
reteit, és a 21. században nélkülözhetetlen 
gyakorlati készségeit.
Közel 1000 négyfős középiskolás csapat 
részvételével, október 13-án indult a legna-
gyobb hazai pénzügyi-gazdasági vetélkedő, 
a PénzSztár. Az október 13-án és 20-án meg-
tartott, kétfordulós internetes előselejtezőben 
dőlt el, hogy a 19 hazai megyéből és Buda-
pestről, illetve a határon túli magyarlakta terü-
letekről melyik öt-öt – összesen 115 – csapat 
került be a helyszíni fordulókba. Az október 
27-én, 23 helyszínen megrendezett selejtező 
eredménye alapján a 100 hazai csapatból 28, 
míg a 15 határon túliból 4 mehetett tovább a 
november 10-i középdöntőbe.
Tehát október 27-én 115 csapat részvételé-
vel került sor a PénzSztár verseny megyei 
selejtezőjére. A Miskolci Egyetem október 27-
én délután adott helyszínt a verseny B-A-Z 
megyei fordulójának. A zsűri elnöke Dr. Mu-
sinszki Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar 
dékánhelyettese volt. Megnyitó beszédében 

pénzsztár: 
pénzügyi-gazdasági verseny középiskolásoknak

Mi a kockázat? Mit jelent a home banking? Melyik országban adják ki a Financial Times-t 
vagy az Izvesztyiját? Mi a merkantilizmus lényege? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések, já-
tékos helyzetgyakorlatok során tehetik próbára tudásukat, kreativitásukat, együttműködési 
és előadói készségeiket azok a diákok, akik részt vesznek a PénzSztár Országos Közép-
iskolai Pénzügyi-Gazdasági Versenyen.

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Kiss Viktor

kiemelte, hogy nem túl gyakori jelenség az, 
hogy olyan versenyek legyenek, amelyeket 
különböző szervezetek, pénzintézetek felka-
rolnak, így nem csak az online világban, ha-
nem sokszemközt is lehetőség nyílik különféle 
témák megvitatására. Különösen értékesnek 
nevezte azt a momentumot, hogy mindez egy 
öntevékenység jele. Házigazdaként méltatta 
közel 300 éves intézményünk diákhagyomá-
nyait, melyek immár a világörökség részét 
képezik, és mindig a hallgatói öntevékeny-
ségre épültek. Ehhez hasonló, támogatásra 
érdemes önszerveződésnek tekinthető ezen 
a versenyen való részvétel is – tette hozzá.

A 23 helyszínen párhuzamosan zajló vetélke-
dő eredménye alapján derült ki, hogy melyik 
32 csapat jut tovább a november 10-i regioná-
lis fordulóba. A borsodi fordulóból két tovább-
jutó került ki, az ózdi The team, a Széchenyi 
István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázi-
um csapata, és a sátoraljaújhelyi Profitállók, 
az V. István Katolikus Szakgimnázium és 
Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általá-
nos Iskola és Óvoda csapata.
Az ezt követő november 10-ei középdöntő 

(lapzártánk után) a hazai csapatok számára 
a 7 magyarországi régióban volt, míg a hatá-
ron túliaknak egy külön magyarországi hely-
színen. Innen a legjobb 7 hazai és 1 határon 
túli csapat kap meghívást a november 24-i 
budapesti elődöntőbe, majd közülük a legsi-
keresebb 4 team mérkőzhet meg egymással 
a december 8-i országos döntőben.
Idén a PénzSztár verseny a Budapest Bank 
kiemelt támogatásával valósul meg.  A támo-
gatók között megtalálható az Országos Betét-
biztosítási Alap, a Gazdasági Versenyhivatal, 
a PwC Magyarország és a Diákhitel Központ, 
a fő szakmai partner pedig immár negyedik 

éve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A verseny 
növekvő elismertségét jelzi, hogy 17 szakmai 
szervezeten kívül idén 8 egyetem (Budapes-
ti Gazdasági Egyetem, Budapesti Corvinus 
Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szege-
di Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, 
Pallas Athéné Egyetem, Eszterházy Károly 
Egyetem, Miskolci Egyetem) csatlakozott az 
együttműködő partnerek köréhez. 
 Tóth Orsi
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Milyen körülmények között alakult meg a 
szakkollégium? 

A magyar kormány és a történelmi egyházak 
egy együttműködési megállapodást kötöttek, 
amelynek lényege, hogy a roma egyetemis-
ták tanulmányainak a segítésén túl egy jó 
közösség kialakulását is elősegítő szerveze-
tet hozzon létre. Ez egy szakkollégium, ahol 
öntevékeny csoport működik, és kötöttségek 
vannak, mondhatnám azt is, hogy az egye-
tem mellett ez egy másik egyetem.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A diákoknak három modulból álló tanulmányi 
programot kell teljesíteniük. Az egyik egy 30 
órás kulturális és közismereti modul, amely-
nek keretei közt egy roma származású értel-
miségivel beszélgetünk arról, hogy mit jelent 
ma Magyarországon roma értelmiségiként 
tevékenykedni, és felmutatni valamit a társa-
dalomnak.
A második – a program lelki része – a spiri-
tuális modul, hiszen ez egy egyházi kollégi-
um. A kedd esti beszélgetéseken az élet nagy 
kérdéseit vitatjuk meg többek között az ember 
és az Isten kapcsolatát, a keresztény antro-
pológiát, a családalapítást és annak felelős-
ségvállalását.
A harmadik a nyelvi modul, ahol a hallgatók 
egy nyelvi szintfelmérő után besorolásra ke-
rülnek, majd kisebb csoportokban nyelvtanár 
segítségével sajátíthatják el az adott nyel-
vet. A program sikerességét bizonyítja, hogy 
egyre több diák szerzi meg a nyelvvizsgáját. 
Előzetesen befizetjük őket egy nyelvvizsga 
előkészítőre is.
Ezzel a három elemmel indult el a szakkol-
légium, amely mára kibővült egy negyedik 

modullal, az úgynevezett mentorállással is. 
Úgy gondoltuk, hogy a hallgatók mellé egy 
egyetemi oktatót, egy „mentort” kell állítani, 
aki segítheti mentorált hallgatója boldogulá-
sát az egyetemen.

Milyen kötelezettségekkel jár szakkollé-
gistának lenni?

A felsorolt modulokon kívül a diákoknak min-
den félévben 15 óra közösségi szolgálatot 
kell teljesíteniük. Ennek kapcsán megtapasz-
talhatják, hogy milyen lehet nekik, mint akiken 
már segítettek, segíteni másokon. Például 
korrepetálhatják az általános iskolásokat, de 
több szervezettel vagyunk kapcsolatban, pél-
dául az Avasi Családsegítővel is.  Ezenkívül 
gyakornoki programot indítottunk el, amely 
során a diákok gyakornokként dolgozhatnak 
a vízműnél. 
Dicsőségként élhetjük meg, hogy – amióta a 
szakkollégium működik – eddig minden hall-
gatónk megkapta a diplomáját.

 Kovács Eszter

eredményesen működik 
a roma szakkollégiUm

Fotó: 

„Tapolcán, festői környezetben, családias közösségben és nyugodt körülmények között 
tudjuk segíteni hallgatóinkat az egyetemi tanulmányaik során” – mondta el Makkai László, 
a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium igazgatója. A szakkollégium célja segíteni a roma 
és a hátrányos helyzetű diákok tanulmányait a Miskolci Egyetemen.
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Október 20-án délben öt perces performansz-
szal emlékeztek meg Kölber Gábor és Kiss 
Gábor elsőéves hallgatókról az Egyetemi 
Könyvtár melletti Lélekharangnál. 1956. no-
vember 4-én Benyőcs Ferenc hallgató őrkö-
dött az egyik diákszállónál, amikor sötétben 
mozgó alakokra lett figyelmes. Felszólítására 
nem kapott választ, így figyelmeztetésként a 
levegőbe lőtt, amit aztán a szovjet katonák 
sortűzzel viszonoztak. A harcban két egyete-
mista vesztette életét, rájuk emlékeztek rövid 
előadásukban a hallgatók.
Az Egy Maszk (Egyetemisták Miskolci Amatőr 
Színjátszó Köre) drámaműhely négy tagja a 
rendelkezésre álló 5 percet jól kihasználva 
hatásos, tömegeket vonzó előadást mutatott 
be. A műsor elején gépészmérnök hallgató 
szólaltatta meg az egyetemisták emléké-
re felállított Lélekharangot, majd egy rövid 

bevezető után felcsendült a Nemzeti dal. A 
szereplők egy-egy hősi halott karakterét el-
játszva mutatták be, kikről is szól ez a nap. 
A zenés, verses előadás kellékek nélkül is 
elérte a célját, kisebb tömeg gyűlt össze kö-
rülöttük, amely a műsor végéig tovább bővült. 
A lezárást szintén a Lélekharang bús hangja 
adta, majd a taps után lassan, gondolataiba 
merülve vonult el a közönség.
Az előadást a Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
igazgatója, Szendi Attila kezdeményezte, aki 
szívügyének tekinti a két hősi halott sorsát. A 
műsort követő zártkörű beszélgetés során a 
könyvtár és a társulat megerősítette együtt-
működését, így a továbbiakban többször is 
láthatjuk majd az Egy Maszk tevékenykedé-
sét a könyvtárban is. A performansz megte-
kinthető az Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Mú-
zeum és az Egy Maszk Facebook-oldalán, és 
a drámaműhely még mindig szeretettel várja 
köreibe az érdeklődő hallgatókat. Ezzel kap-
csolatban jelezhettek a Facebook-oldalukon, 
vagy keressétek Potonyecz Fannit!
A megemlékezés szereplői:
   Potonyecz Fanni
   Terényi Anna
   Borza Patrik
   Bihari Bernadett Luca
 Tóth Evelin

Az Egy Maszk két srácért – A Lélekharang mindenkiért… elnevezéssel tartott megemléke-
zést az 1956-os fiatalok tiszteletére a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum és az 
Egy Maszk színtársulat.

az egy maszk két srácért – 
a lélEkharang mindEnkiért

Fotó: Egy Maszk drámaműhely 
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Pályázati felhívás PhD kutatói programra
A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány PhD kutatói programot hirdet a 2016-os 
évre. A pályázatra korhatár nélkül jelentkezhetnek magyar vagy angol nyelvű közgaz-
dasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD képzésben résztvevő doktoranduszok, 
vagy végzett PhD fokozattal rendelkező doktorok. A pályázat további feltétele, hogy 
a pályázó kutatási területe közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsoló-
dó interdiszciplináris tudományokkal legyen kapcsolatos.

Az Alapítvány a pályázatot elnyerő doktorandusz vagy doktor számára anyagi támo-
gatást nyújt. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredménye-

ket, publikációkat a kutató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány veze-
tőinek bemutassa, illetve szakmai rendezvényeken és konzultációkon vegyen részt.
A programba csak olyan személy kerülhet be, aki államilag támogatott vagy költségtérítéses nappali 
vagy levelező tagozatos hallgatóként tanul, vagy végzett egy akkreditált közgazdasági, gazdálkodás-
tudományi vagy jogi PhD programban.
A kutatói program időtartama 6-12 hónap.
A pályázat határideje: 2016. 12. 31.
További információ: www.pafi.hu 

Tél és Karácsony irodalmi pályázat
A „Tél és Karácsony 2016.” az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott 
kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió 
alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.
A pályázat célja: Szépirodalmi alkotások (versek, rövidprózák) beküldése a télről és a téli ünnepekről, elsősor-
ban Mikulás, Karácsony, Szilveszter és Újév alkalmából. Várunk verseket a télről, a hóról, havazásról, a téli táj-
ról, de még a hóemberről is. Beküldhetők téli történetek, télen történt események leírása is, akár téli sportokról, 

korcsolyázásról, síelésről, szánkózásról vagy hógolyózásról. A legjobb 
alkotásokat már 2016 telén publikáljuk az Irodalmi Rádió weboldalán és 
műsoraiban. További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, 
mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támoga-
tása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási 
lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus 
és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazda-
gítása, az irodalmi élet megmozgatása.
A pályázat határideje: 2016. 11. 30.
További információ: palyazatok.org

 Kiss Csaba József

Pályázati felhívás külföldi tanulmányútra
Az Alapítvány céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíte-
ni azon közgazdasági, pénzügyi és jogi, illetve az ezekhez kapcsoló-
dó interdiszciplináris tudományi területeken tanuló egyetemi, főiskolai 
hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik tanulmányaik 
előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt 
venni.

A TANULMÁNYÚT CÉLJA:
– tanulmányút egy külföldi oktatási intézményben, – tanulmány, tudományos cikkek írása; – doktori disszertáció 
készítése; – magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés; – tanfolyam a tudományos cikkek írásának tudomá-
nyos módszertani elsajátítására;
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK: Tehetséges egyetemi, főiskolai hallgatók, diplomás vagy posztgraduális kép-
zésben résztvevő személyek, illetve posztgraduális fokozatot nemrégiben (1-5 éve) megszerzett kutatók, PhD 
fokozattal rendelkező kutatók, akik a vizsgált szakterület szempontjából releváns tudással rendelkeznek.
A TANULMÁNYÚT IDŐTARTAMA: Maximum 2 év.
A pályázat határideje: 2016. 12. 31.
További információ: www.pafi.hu
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20 One step 

Mit csinálnak a fejvadász cégek?

Munkájuk lényege, hogy a fejvadász cégek 
tanácsadói felkeresik azokat a delikvenseket, 
akiket az adott munkakörben a legjobbnak, 
leghatékonyabbnak vélnek, tehát akik tökéle-
tesen megfelelnek arra a bizonyos munkára. 
Ennek előzménye, hogy a munkaadó teljes 
leírást ad arról, milyen embert szeretne fog-
lalkoztatni. A fejvadászoknak rendkívüli krea-
tivitással és diszkrécióval kell rendelkezniük, 
hiszen legfontosabb céljuk, hogy meggyőz-
zék az embereket. Ez sokszor azért nehéz 
feladat, mert a kiváló képesítésű és megfelelő 
rutinnal rendelkező szakemberek kelendőek 
a munkaerő-piacon. Éppen ezért az is elő-
fordulhat, hogy a fejvadászok feladata nem 
más, mint ezen emberek átcsábítása egy-egy 
konkurens cégtől. 

Fejvadászat eredete

Egészen a második világháború utáni Ame-
rikába kell visszanyúlni a fejvadászat első si-
kereinek feltárásához. Itt ugyanis elindult a tö-
megtermelés, míg Európa romokban hevert, 
majd az amerikai termékek elsőszámú felve-
vőpiacává vált. Így az Egyesül Államokban 

nagymértékben nőtt az ipari termelés, ezzel 
szemben a munkaerőhiány óriási volt. Hiszen 
a háború miatt a férfiak nagy többsége még 
katonai szolgálatot teljesített. Szükség volt a 
szakemberekre. Kezdtek létrejönni olyan ta-
nácsadó cégek, amelyek alkalmas vezetőket 
és munkaerőt kerestek, hogy minél hatéko-
nyabban működjenek a tervezési, termelési 
és pénzügyi stratégiák. Ez a módszer terjedt 
el a hatvanas-hetvenes évekre Európában is, 
hazánkban pedig a rendszerváltás környéké-
re tehető a kibontakozása. 

Előnyök, hátrányok

Miért sikeresek olyan rég óta ezek a fejva-
dász cégek? A legnagyobb előny tulajdon-
képpen a munkaadók számára az idő és az 
energia megspórolása. Hiszen készítenek 
egy leírást, milyen embert szeretnének szíve-
sen felvenni, majd a fejvadászok elintéznek 
minden mást. A munkaadónak már csak any-
nyi a dolga, hogy a legjobbak közül kiválasz-
sza a neki tökéletesen megfelelő munkaerőt.
A fejvadászok nem adnak fel hirdetéseket, 
vagy pályázatokat: ha megkapták a megbí-
zást, azonnal elkezdik az aktív kutatómunkát. 

Fotó: internet

feJvadász cégek

Nekünk fiataloknak, a különböző egyetemek hallgatóinak egyre fontosabb téma a munka 
világa. Lassan tisztul a kép, pontosan mit is szeretnénk dolgozni, mivel szeretnénk pénzt 
keresni, és egy biztos életet megalapozni. Itt jön képbe a munkakeresés, az álláshirdeté-
sek utáni kutakodás. Viszont mi van akkor, ha egy állás betöltésére a jelöltet nem hirdetés, 
hanem közvetlen keresés során választják ki? Ez a headhunting, azaz fejvadászat.
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21One step
Ezért mondhatni a munkaerőnek is kényelme-
sebb így, hiszen neki sem kell napokig keres-
gélni, mivel készen kap egy ajánlatot, amely 
valószínűleg egy olyan munkát takar, amelyet 
ő tud a legjobban elvégezni.
Viszont arra is oda kell figyelni, hogy a jelöltek 
nem minden esetben tudják meg, hogy ki lesz 
a munkaadó, csak akkor, amikor már szemé-
lyesen – és nem a fejvadászon keresztül – 
tárgyalnak. Addig pedig a tanácsadók próbál-
ják őket minél jobban meggyőzni és motiválni.

Mit tegyünk, ha egy fejvadász felkeres?

• Ha egy fejvadász felhívja a munkavállalót, 
fontos, hogy zavartalan körülmények között 
beszélgessenek. Ezért ha nem alkalmas 
időpontban keresnek minket, célszerűbb ké-
sőbbre kérni a beszélgetés idejét.

• Oda kell figyelni a viselkedésünkre is. Le-
het, hogy nem fogadjuk majd el az állást, de 
a lenézés, érdektelenség, nagyképűség nem 
vezet semmi jóra. Hiszen ha nem szeretnénk 

munkahelyet váltani, akkor is remek lehető-
ség a látótér bővítésére, hasznos informáci-
ókhoz juthatunk egy ilyen tárgyalás alkalmá-
val. 

• Valamint ne jelentsük ki már a legelején, 
hogy nem szeretnénk elvállalni, bármiről is 
legyen szó, ne legyünk elutasítóak. Hallgas-
suk végig a tanácsadót! Ha most nem alkal-
mas, a jövő szempontjából még lehet pozitív, 
ha emlékezetesek maradunk egy fejvadász 
számára.

• Soha ne állítsunk valótlant! Nagyon fontos, 
hogy mindenről az igazat mondjuk és őszin-
ték legyünk. Ha abban a pillanatban előnyhöz 
is juthatunk a valóság elferdítésével, a fejva-
dászok rendkívül hamar ellenőrizni tudják az 
információkat. Ha pedig kiderül az igazság, 
azonnal elveszítjük hitelünket.

• Ha mégis a munka elfogadása mellett dön-
tünk, utána is érdemes odafigyelni az őszin-
teségre, ne adjunk hamis képet magunkról! 
Legyünk nyitottak, lelkesek az új munka iránt! 

Érdekességek:

A munkavállalónak nem kell fizetnie, a költsé-
get a munkaadó cégek fizetik. A fejvadászok 
megbízási díja a kiközvetített munkaerő éves 
bruttó bérének 15-20 százaléka, ez 800 ezer 
forintos havi fizetés esetén 1,4-1,9 millió fo-
rint.

A fejvadászok főként nagy, multinacionális 
cégeknek közvetítenek, ezért aki kis cégek-
nél szeretne munkahelyet találni, annak fe-

lesleges fejvadászokon vagy tanácsadókon 
keresztül próbálkoznia.

A fejvadászok sosem hirdetik magukat sehol. 
Míg más állásokról millió hirdetést és reklá-
mot láthatunk, ők nem járnak állásbörzére, 
nem készítenek reklámokat. Nincsenek szem 
előtt, a megbízásukat is bizalmasan kapják, 
így ezt a bizalmasságot és titokzatosságot 
őrzik meg.

 Krajnik Dorka

Fotó: internetMEGAZIN
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The Origin of Coffee

Coffee is made from coffee beans which are not 
exactly beans; they are the seeds of the small red 
coffee berries from the Coffea plant. The plant is 
native to Africa, the Comoros, Madagascar, Mau-
ritius and Réunion, but now coffee plants are culti-
vated in more than 70 countries primarily in Africa, 
the Americas, India and Southeast Asia.  Ripe 
coffee berries are dried, then dried coffee beans 
are roasted. The degree to which they are roasted  
changes the flavour of the coffee. 

Coffee-drinkers of history

The first evidence of coffee consumed as a drink 
goes back to the middle of the 15th century, but 
there are many myths surrounding the history 
of coffee. Some researchers think that Abigail 
gave David coffee beans in the Old Testament. 
Moreover, it is stated that Allah,  through the in-
tervention of the Archangel Gabriel, gave the sick 
Muhammed a cup of black healing drink, coffee. 
Muslims think that coffee is the gift of Allah; it is 
also called the “wine of Islam”.

Legends say that coffee was discovered by quite 
ordinary people. One legend says that the ances-
tors of the Oromo people, who are now the largest 
ethnicity in Ethiopia, were the first who used cof-
fee as a stimulant.  It is thought that a goatherd, 
called Kaldi noticed in the 9th century that his 
goats became excited after eating from a coffee 
plant. But the great honour of discovering the en-
ergizing effect of coffee is also attributed to Omar 
Dervis, a person who was thought to be able to 
heal people with the help of prayer. When he was 
exiled from Mocha, Yemen, he was starving and 
tried to eat the coffee berries which were bitter. 
He tried roasting them, then boiling them, and so 
coffee was discovered.  Of course, the news about 
the discovery reached not only Mocha, but slowly 
the whole world. 

It is impossible to verify which story is true and 
who drank coffee for the first time in the world, but 
we know that in the 15th century people did drink 
coffee. Coffee was first roasted and brewed sim-
ilarly to today’s technique in Arabia. Coffee was 
grown only by the inhabitants of the Middle-East 
until 1670, when Baba Budan smuggled coffee 
beans to India. Before then people could only buy 

can yoU imagine life WithoUt coffee?
the history of coffee

If you walk in the city centre of Miskolc, the Castle District of Budapest or if you explore the 
City of London you can find at least one café   on every corner. Coffee is part of many 
people’s everyday routine, it is common and very popular for friends, lovers and even 
business partners to meet at a café.  In this article we introduce how coffee beans came 
to be so important in our lives throughout the centuries.
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23Connection

roasted or baked beans from the Yemenis. In Eu-
rope people at first  had preconceptions about  the 
drink, calling it a “Muslim drink”, but when in 1600 
Pope Clement VIII declared  coffee to be a Chris-
tian drink, people started to be more open towards 
coffee. The first European café opened in Venice 
in 1645, and from then on nobody could stop the 
spread of coffee.

Coffee became popular in Great Britain with the 
help of the British East India Company and the first 
coffeehouse, Queen’s Lane Coffee House which 
was opened in Oxford in 1654. It was so success-
ful that it still operates today, but tea was more 
popular among the British. 

In North America, coffee was not very popular 
till the Revolutionary War because earlier people 
mostly drank tea. However,  after the Boston Tea 
Party, many Americans made a self-resolution not 
to drink tea.  

In Hungary coffee arrived with the Turks, but later 
Hungarians also started to drink the black liquid 

and more and more cafés were opened. In the 
19th and 20th centuries cafés played an important 
role in the cultural world of Hungary. Just think 
about Central Café which was the meeting-place 
of the writers and poets of Nyugat, the famous lit-
erary journal. 

Nowadays, coffee is a very important export prod-
uct for many developing countries. Today the two 
most common coffee types are Arabica and Ro-
busta.

Special Coffees from Special Places

In Vietnam people drink egg coffee which consists 
of egg yolk, Robusta coffee, condensed milk and 
sugar. It has become a very popular coffee since 
the 1950s. 

In Finland coffee is sometimes served with a spe-
cial type of cheese; the pieces of cheese are at the 
bottom of the cup, and coffee is poured on them. It 
is called Kaffeost. 

Espresso Romano from Italy is a strong espresso 
flavoured with lemon. If you order it, do not be sur-
prised if you find a slice of lemon in the cup.

In Hong Kong people do not only want to drink cof-
fee or tea, they blend the two together. Yuanyang 
is a mixture of coffee and Hong Kong-style milk 
tea, which is made from black tea and milk. Yuan-
yang is drunk both cold and hot.

If you do not really like the flavour of coffee, but 
you still want to drink coffee while you chat with 
your friends, try Lagrima. The Argentine drink is 
served in an espresso cup, but the cup is full of 
steamed milk with only a drop of coffee.

 Anett Schäffer
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24 élet-forma

Milyen túrákra lehet jelentkezni?

Főleg a Bükkben szoktuk a túrákat tartani, ezen 
kívül kisebb részben a környékbéli hegyekben 
is, például én az Aggteleki karsztba vittem egy 
csoportot pár hete, de szoktunk túrákat szervezni 
a Tátrába is. Elsősorban gyalogtúrákat szervez-
nünk, de időnként előfordulnak biciklis utak is. 
Néhány éve szarvasbőgéses túra is volt, amikor  
nem nappal mentünk túrázni, hanem besötétedés 
előtt indultunk, és sötétben jöttünk vissza. De sza-
lonnasütéses túra is előfordult már, ekkor viszony-
lag könnyen elérhető helyre mentünk, és nem a 

nagy távolság megtétele volt az elsődleges cél, 
hanem a jó hangulatú együttlét.

Milyen erőnlét szükséges a túrákhoz?

Három kategóriába szoktuk besorolni a túrákat: 
egy-, két- és hárombakancsos túráink vannak, 
természetesen minél nagyobb a bakancsszám, 
annál nehezebb a túra. Az, hogy mit sorolunk be 
nehéznek, főleg a távolságtól függ, tehát értelem-
szerűen egy 30 kilométeres túra hárombakan-
csosnak, egy 5 km-es túra pedig egybakancsos-
nak számít. De a bakancsszám függ attól is, hogy 
mennyire nehéz az adott terepen közlekedni, pél-
dául egy 600-800 méteres szintkülönbséges túra 
is szinte biztosan három bakancsot kap. Viszont 
nem csak a szintkülönbség az, ami nehézséget 
okozhat, hanem például egy nehezen járható te-
repen, mondjuk egy sziklás hegyoldalban vagy 
sűrű aljnövényzettel benőtt terepen keresztül ve-
zetett túra is könnyen három bakancsot kaphat. 
Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy 
átlagon felüli edzettségi szint leginkább csak a 
hárombakancsos túrákhoz ajánlott.

24

Fotó: internet

akár szarvasBőgés-hallgatás és szalon-
nasütés is lehetséges a környező hegyekBen

testnevelés óra kicsit másképp

A húzós hétköznapok után minden diákra ráfér a kikapcsolódás, és a Miskolci Egye-
tem Természetjáró Szakosztálya mindent megtesz azért, hogy kiszakadjunk a mindennapi 
hajszából, és kicsit magunkra koncentráljunk. Lengyel Attilát, az egyetem Kommunikációs 
és Multimédiás Csoportjának ügyvivő szakértőjét, a túraszakosztály egyik túravezetőjét 
kérdeztük az idei túrákkal kapcsolatban.
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25élet-forma

Milyen közösség szokott összejönni a túrá-
kon?

Időnként előfordul, hogy kisebb baráti társaságok 
jönnek el túrázni, de általában a résztvevők többsé-
ge nem ismeri egymást. Főleg egyetemistákból szo-
kott összeállni a csapat, de idén is előfordult már, 
hogy a szüleit is magával hozta a túrára a hallgató.

Vagyis ez azt jelenti, hogy külsősök is részt 
vehetnek?

Természetesen minden érdeklődőt szívesen lá-
tunk. Alapvetően ezeket a túrákat azzal a céllal 
hirdetjük meg, hogy azoknak az egyetemisták-
nak, akik szeretnek túrázni, lehetőségük legyen 
szervezett keretek között kimenni a természetbe, 
persze a túrák nyitva állnak mindenki előtt. Bárki 
jöhet, aki szeretni a természetet. 

Testnevelés óraként a túrázás is felvehető. Mi 
az aláírás-szerzés feltétele?

Három darab, tetszőleges bakancsszámú tú-
rán kell részt vennie annak, aki így szeretné 

megszerezni az aláírást. A túrák teljesítése az 
őszi félévben, főleg októberben, esetleg novem-
ber elején tanácsos, amikor még szép időnk van, 
decemberben azonban már lehet, hogy hóban kell 
túrázni, és ez megnehezítheti a túra teljesítését.

Mit érdemes még tudnia annak, aki túrázni sze-
retne?

A honlapon tulajdonképpen minden fontos infor-
máció megtalálható. Fel szoktuk tenni az időpon-
tokat, indulási helyszíneket, ebben nincsen válto-
zás. Abban sincs változás, hogy az egyes túrákra 
nem kell előre jelentkezni, csak a honlapon meg-
adott időpontban és helyszínen kell megjelenni. 
Fontos viszont, hogy a túrákon megfelelő túrafel-
szereléssel, étel-itallal, valamint zárt ruházatban 
jelenjen meg a túrázni vágyó hallgató.

További információ a Természetjáró Szakosztály-
ról: tura.uni-miskolc.hu

 Tóth Zsanett
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26 élet-forma

Minél inkább lehűl kint az idő, megérkeznek a 
ködös napok, befagynak a tavak, a kevesebb 
napsütötte órák számában az 
ember egyre jobban kí-
vánja a meleg teák édes 
ízét, és a gyümölcsök 
frissítő hatását. Immun-
rendszerünk alapvető 
feladata, hogy megvédje 
a szervezetet a káros be-
folyásoktól, mérgektől, ví-
rusoktól és baktériumoktól. 
Egészséges egyensúlyának fenntartásá-
hoz elengedhetetlen a helyes és változatos 
táplálkozás, a megfelelő mennyiségű folya-
dékfogyasztás, a mozgás, és a vitaminok 
bevitele. 
De hogyan is érdemes táplálkozni? Köztu-
dott, hogy a túlcukrozott üdítők és a feldolgo-
zott élelmiszercikkek nincsenek jó hatással 
a szervezetünkre, nem elég kihangsúlyozni, 
hogy kerüljük azok nagymennyiségű fogyasz-
tását. Étrendünk változatosságát biztosíthat-
juk azzal, ha több gyümölcsöt és zöldséget 
építünk be a mindennapi étkezésbe. Kifeje-
zetten ajánlott ebben az időszakban a grape-
fruit, citrom, gyömbér, csipkebogyó, fokhagy-
ma, cékla és torma fogyasztása. 
Mivel ebben az évszakban igen 
kevés a napsütés, szervezetünk 
is kevesebb D-vitaminhoz jut. 
Ez az egyik legfontosabb im-
munerősítő vitamin. Pótlására 
tökéletes a tonhal, a lazac és 
tőkehalmáj-olaj fogyasztása. 
Mindezek magas vitamin-
tartalma segít megelőzni a 
legyengülést és a szezonális be-
tegségek kialakulását.
Elengedhetetlen a napi folyadékbevitel (kb. 
2,5 liter naponta). A létszükségletű vízen kívül 

a téli hónapokban mindig jól esik a meleg tea. 
Legyen az zöldtea, mely kiváló mé-
regtelenítő, de akár csipkebogyó-, 
borsmenta-, bodza- vagy kamilla-
tea. Nem mindenki szereti ízesí-
tés nélkül inni, de erre a célra a 
méz vagy a citromlé a legkivá-
lóbb. Ha már a méznél tartunk, 
meg kell említeni, hogy az édes 
szirupnak megannyi jótékony 

hatása van a szervezetre. Kiváló-
an alkalmas a begyulladt torok fertőtlenítésé-
re, köhögésre vagy egyszerűen csak ételek, 
sütemények, teák ízesítésére. 
Ha a szervezet mégis megfázott, meghűlt, de 
még nincs láz, kiadós pihenéssel, és otthoni 
gyógymódokkal hamar ki lehet lábalni belő-
le. Érdemes ilyenkor is sok folyadékot inni. A 
fentebb is említett teákból finom és hatásos 
keverékek készíthetőek. A gyulladáscsök-
kentő kamillavirág mellé köhögésre alkalmas 
a kakukkfű, a hársfa, és a csipkebogyótea 
kombinációja. A mézzel való ízesítés most is 
ajánlott antibakteriális hatása miatt. 
Egészségünk megőrzéséhez az életmód is 
hozzájárul. A stressz, a hétköznapi rohanás, 
a kialvatlanság mind tesz azért, hogy immun-
rendszerünk veszítsen ellenálló képességé-

ből. A mozgás nagyon fontos ebben az év-
szakban is, ha egy hideg őszit-téli 

napon az embernek 
nincs is kedve kilomé-
tereket kocogni, érde-

mes legalább sétálni, 
esetleg kisebb túrákat 

tenni, és megcsodálni a 
nyugovóra térő természet 

szépségét.  

 Tóth Bogi

közeleg a tél – 
itt az ideJe az immUnerősítésnek!
Az őszi-téli hónapokban különösen oda kell figyelnünk testünk egészségére. Fontos, hogy erre 
az időszakra kellően felkészítsük szervezetünket, és megelőzzük a náthát, az influenzát! 
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Fotó: internet

A közösségi filmeket jellemzően úgy népszerű-
sítik, hogy a termék csomagolására ráteszik a 
célközönség kedvencét, ez a filmek piaci sze-
replésének az egyik meghatározó reklámozási 
felülete. E tevékenység mindkét oldalról jó lehet, 
a termék szempontjából azért, mert így próbál-
ják felpörgetni az eladásokat, illetve új vásárló-
kat szereznek. A film szempontjából, ahogy már 
említettem, azért, mert így népszerűsítik azt. 
Ami a marketinget illeti, ez nem csupán egy egy-
szerű kereskedelmi fogás, nagymértékben be-
folyásolja a filmkészítés folyamatát és az ezzel 
járó egyéb befektetések alakulását. Bizonyos 
esetekben nagyobb profitot garantál, mint maga 
a jegyeladás. Viszont arra is volt már példa, 
hogy a reklám hatására a film óriási nézettségre 
tett szert, de a mozikból kifelé a legtöbben csa-
lódottan távoztak. 
A marketing termékek elsődleges funkciója a 
fogyasztás szempontjából az időszakos tömeg-
áruk kínálása, elérhető áron. Leginkább jellem-
ző a mesefilmekre, például Micimackóra, 101 
Kiskutyára vagy az olyan sci-fi műfajú filmekre, 
mint a Harry Potter vagy Star Wars, de sorol-
hatnánk még.
A Star Wars Birodalom az egyik legnagyobb 
kultusszal rendelkező széria, amely egyedül-
állóságával képes hosszú éveken keresztül 
megőrizni a közönség figyelmét. Megálmodója 
és megalkotója, George Lucas maga sem hitt 
a film sikerében, a környezetéről már nem is 

beszélve.  Elmondása szerint a kezdetekkor 
a szereplők többsége szinte biztos volt a film 
bukásában, sőt voltak olyanok, akik még a film 
cselekményét sem tudták átlátni. Harison Ford 
eredetileg színészetet tanult, de csak mellék-
szerepeket kapott, így nehezen tudta eltartani 
családját. Ezért ácsként dolgozott, amikor a 
sors összehozta George Lucassal, akinek szek-
rényeket készített. Ford állása Lucasnál élete 
legnagyobb szerepéhez juttatta, megkapta Han 
Solo szerepét.
A Star Wars egy olyan családi mozifilm, amely 
kortól, nemtől és kultúrától függetlenül a fo-
gyasztás szempontjából univerzális terméket 
hozott létre. A ’70-es évek végén Lucas szerző-
dést kötött a Kernerrel, a General Foods egyik 
leányvállalatával, és piacra dobták az „Early 
Bird Certificate Package” nevű Star Wars termé-
küket, amely a főszereplőket ábrázoló akciófigu-
rákból állt. Az adatok szerint 4,4 milliárd dollár 
jött be a jegyeladásból és 3,8 milliárd dollár a 
termékek eladásából.
Napjainkra odáig fajult a helyzet, hogy a gyer-
mekeket érintő figurákon túl képesek az élel-
miszer és non food termékekre, pontosítva 
bármire ráaggatni egy rohamosztagost a köny-
nyebb eladás érdekében. Ez a fajta marketing 
tevékenység akár a legtudatosabb vásárlók 
gondolataiba is beférkőzhet. Nyilvánvalóan a 
Star Wars Birodalom a felemelkedésével meg-
hódította a való világot is. 
 Kovács Eszter

markEtingtErmékEk 

Hamarosan a mozikba kerül a nagy sikerű Star Wars sorozat következő része. Ennek apro-
pójából pedig elöntötték a hipermarketeket a filmmel kapcsolatos termékek és különböző 
áruk, melyek csomagolását a népszerű karakterek díszítik. 
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28 Kultúra

A Miskolci Nemzeti Színház idén is színpadra 
állít jó pár klasszikus művet, köztük az Anna Ka-
reninát, Lev Tolsztoj híres regényét. De most se 
várjuk a megszokott formát, ugyanis a szerelmi 
történet romantikus táncjátékként szerepel a 
havi műsorban, így tehát egészen újfajta feldol-
gozásban láthatjuk Kareninék történetét.

„Az észt azért kapta az ember, hogy megszaba-
dítsa magát, tehát meg kell szabadulni. Miért ne 
oltsa el az ember a gyertyát, amikor nincs mire 
néznie többet, amikor mindenre olyan utálatos 
nézni? De hogyan? (…) Egy tehervonat épp 
akkor ért oda…” Ezzel a regénybeli idézettel 
hirdetik a műsort, amely körülbelül egy órán át 
szórakoztatja a nézőket. A darab in medias res 
nyitánya után lassan elkapott minket az esemé-
nyek sodrása, amely tökéletesen visszaadta 
a regény hangulatát. Nem volt szükség nagy 
díszletekre, sem kellékekre ahhoz, hogy a da-
rab hasson a nézőkre. Ismeretes, hogy Tolsztoj 
maga is szemtanúja volt egy fiatal nő halálának, 
aki tehervonat alá ugrott. Ez adta számára az 
ihletet a mű megírásához, és a Miskolci Nem-
zeti Színház előadása is erre a jelentre építette 
műsora csúcspontját.

Ezt követően alig akaródzott a közönségnek 

szünetre vonulni, mindenki a darab hatása alá 
került. Majd a rövid szünet után türelmetlenül 
vártuk, hogyan is fog folytatódni a történet. Egy 
pillanatra talán mindenki megzavarodott, amikor 
észleltük, hogy az első felvonás a regény vé-
gét, míg a második a regény legelejét dolgozta 
fel. Ez inkább azoknak okozott problémát, akik 
nem ismerték a történetet. Így a katarzist hozó 
jelenet már nem kapott ismétlést, ezzel a bol-
dogabb végkifejlettel – Anna és Vronszkij bol-
dogan élnek együtt – pedig egyfajta feloldozást 
adott a darab a nézők számára.
A Miskolci Balett és a GGTánc Eger táncművé-
szeinek közös produkciója hatásosra sikerült, 
Velekei László koreográfus több kulcsjelenetet 
is nagyon jól megoldott. A táncosok arról nyi-
latkoztak, hogy nagy feladat volt ez számukra, 
elvégre itt nem volt elég a jó tánctudás, színész-
kedniük is kellett. Úgy gondolom, teljesen jól 
vették ezt az akadályt, és az egyetlen probléma, 
ami felhozható az előadással kapcsolatban: túl 
rövid volt, ezt több órán keresztül is bírtuk volna 
még nézni!

Szereposztás
Anna Karenina: KOVALSZKI BOGLÁRKA, 
MOHAI CINTIA
Alekszej Alekszandrovics Karenin, Anna férje: 
LUKÁCS ÁDÁM                                                           
Alekszej Vronszkij gróf, Anna szeretője: 
DRAGOS DÁNIEL
Vronszkaja grófné, Vronszkij anyja: 
KOCSIS ANDREA
Konsztantyin Dmitrics Levin: BOLLA DÁNIEL, 
DÁVID PATRIK
Katyerina Alekszandrovna Scserbackaja her-
cegnő (Kitty): MOHAI CINTIA, BÁNYAI MIRJAM

 Tóth Evelin

anna karEnina táncjáték  
a miskolci nemzeti színházBan

A varázslatos Anna Karenina a társaság megbecsült tagja. Mindene megvan: magas rangú 
férj, gyerek, tisztelet. Ám amikor bátyja kérésére Moszkvába utazik, összetalálkozik a fényes kar-
rier előtt álló, fess katonatiszttel: Vronszkijjal. Ekkor még nem tudja, de ettől a pillanattól fogva 
élete már sohasem lesz az, ami eddig volt.
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Az UISPP (Union internationale des sciences 
préhistoriques et protohistoriques) – vagyis Ős-
kori és ókori tudományok nemzetközi egyesüle-
tét 1931-ben hozták létre abból a célból, hogy 
az őskori és ókori tudományos kutatás fejlődé-
sét elősegítsék. Céljuk világkongresszusok tar-
tása tudományos bizottságok létrehozásával, a 
nemzetközi jelentőségű ásatások támogatása, 
tudományos publikációk kiadása, konferenciák 
és találkozók szervezése. Biztosítja a közös 
munkát, az együttműködést és az információ-
cserét a tudományos kutatások összes mód-
szerét alkalmazva. 
Az UISPP szervei a tudományos bizottságok. 
Mindegyik komisszió egy- egy témakört ölel fel. 
A szervezet 2014-ben Burgosban tartott világ-
konferenciát, és az archeometriával kapcsola-
tos előadás sikere után vetődött fel 
az archeometria témakörét felölelő 
komisszió alapítása. Dr. Török Béla 
a Műszaki Anyagtudományi Kar do-
cense által 2015-ben létrehozott bi-
zottságnak jelenleg 21 tagja van. A 
komisszió fő célja az új archeomet-
riai és archeometallurgiai kutatások 
közzététele, illetve a világkongresz-
szusok közötti nemzetközi konferen-
ciák szervezése. 
Az újonnan létrejött komisszió első 
rendezvényét 2016. október 14–15-
én Miskolcon tartották meg. A ren-
dezvény témaköre az őskori és ókori 
fémek, üveg, kerámia, vas, és egyéb 

szervetlen anyagok vizsgálata, és az új archeo-
metriai eredmények bemutatása, megvitatása. 
A két napig tartó konferenciára többek közt 
Csehországból, Németországból, és Angliából 
is érkeztek előadók. A konferencia két főszerve-
zője Dr. Török Béla és Dr. Barkóczy Péter egye-
temi docens volt, akik szintén tartottak előadást. 
Az első napon 10 előadás hangzott el, melyek 
reggel tíz órától egészen délután négyig tartot-
tak. A konferencián a Bölcsészettudományi Kar 
régészhallgatói és a Műszaki Anyagtudományi 
Kar külföldi hallgatói is jelen voltak. Összesen 
több mint 50 fő vett részt a rendezvényen.  A 
prezentációsorozat nagy szakmai sikert aratott, 
számos kérdés elhangzott az előadásokkal kap-
csolatban.  Ezután a komisszió tagjai a Fémtani, 
Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 
laboratóriumába tettek látogatást, ahol a Miskol-
ci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportja 
(ARGUM) és az Oxford Instruments képvisele-
tében az Atestor Kft. tartott előadást. 
A második nap Miskolcon múzeumlátogatással 
és a komisszió belső meetingjével telt, amely-
ben a jövőbeli helyzetről, a bizottság állapotáról, 
és a 2018-as világkongresszusra való felkészü-
lésről diskuráltak. 

 Tóth Bogi
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nemzetközi konferencia miskolcon 
a műszaki anyagtUdományi kar és 
az Uispp szervezéséBen 
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30 sportélet

1977-ben „Gyerek” néven írtam egy cikket a „Mi 
Egyetemünk” újságba. Az volt életem első cikke. 
Akkor annak okán írtam meg az írásomat, mert 
én voltam az egyetem férfi kézilabda csapatá-
nak a jobb átlövője, az edzője, az intézője, az 
akkori salakpályánk gyakori locsolója és vona-
lazója; és imádtam a kézilabdát. Imádtam akkor 
és szeretem még ma is, 39 év eltelte után. Mi-
vel én voltam a csapat mindenese, egyértelmű 
volt számomra, hogy a döntőről, a döntőnkről 
megírjam a saját érzelmeim által inspirált cikket. 
Pamflet-szerűre sikerült. Miért ne? Hát magam-
ról, magunkról írtam; miért ne nézhettem volna 
magunkat görbe tükörből akkor? Bejutottunk a 
számunkra legfontosabb főiskolai döntőbe, örül-
tünk neki. Elmentünk a Pécsen megrendezett 
döntőre, küzdöttünk, negyedikek lettünk. Én be-
halasztottam a Diplomatervemet a döntő utánra, 
mert akkor fontosabb volt a kézilabda, a nagy 
sportszerelem. Aztán hazajöttünk Miskolcra, én 
befejeztem a Diplomatervemet, és megvédtem. 
Mindkettőt lehetett és lehet egymás mellett jól 

csinálni: a sportot és a munkát is.
2016-ban hallottam a nagyszerű hírt, hogy a 
Miskolci Egyetem férfi kézilabda csapata beju-
tott a MEFOB döntőjébe. Az aha-élmény belém 
nyílalt, robbanásszerűen világosodtam meg: 
egyértelmű volt számomra, hogy a mai döntő-
sökről megírjam a saját érzelmeim által inspirált 
cikket. Most nem pamflet az írás. Ahhoz már 
nincs érzelmi felhatalmazásom. Ez már a ti játé-
kotok és örömötök. Akkor 23 éves fiatal voltam, 
most 62 éves öreg, tapasztalt, ámde a kézilab-
dába még mindig szerelmes. Nekem most az 
a dolgom, hogy bizonyos párhuzamot vonjak 
a két időpont eseményei között; ami eltér, és 
ami ugyanaz akkor és most. Egy kis érzelmet 
is persze bele kell vinnem. Mert van kézilabda 
sportélet a mai Miskolci Egyetemen, még ha 
haloványon pislog is a zsarátnokja.

Út az egyetemi döntőbe
2015/2016-ban egy oda-vissza forduló után – 
igen szoros küzdelemben – a hatos döntőbe ve-

2016-Ban a meafc férfi kézilaBda csapata 
BeJUtott az egyetemi döntőBe

Fotó: internet

2016-ban a Miskolci Egyetem MEAFC férfi kézilabda csapata a Magyar Egyetemi–Főiskolai 
Országos Bajnokság (MEFOB) döntőjében 6. lett.  Ez vivát! 1977-ben a Nehézipari Műszaki 
Egyetem férfi kézilabda csapata az országos bajnokság döntőjében 4. lett! Ez vivát!  A két 
időpont között 39 év telt el, amely alatt az egyetem csapata egyszer sem jutott az egyetemi 
döntőbe! Ez nem vivát!
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31sportélet
rekedte magát a Miskolci Egyetem csapata. Vi-
vát! Győrben, a májusi döntőben három szoros 
mérkőzést játszottak a fiúk, de győzelem nélkül 
a hatodik helyen végeztek. Most, 2016-ban 
hatcsapatos, akkor négycsapatos volt a döntő. 
1977-ben három selejtező mérkőzésen három 
csapatot kellett legyőzni a döntőbe jutáshoz. A 
döntőben a MEAFC három – szoros, valamint 
nagyobb különbségű - vesztes mérkőzés után a 
negyedik helyen végzett. Vivát!

A MEAFC férfi kézilabda csapat játékosai és 
szereplésük
2016-ban a Miskolci Egyetem kézilabda csapata 
csak az egyetemi, főiskolai bajnokságon indult 
el, úgy, hogy a lelkes és kiváló szervező-játékos, 
Orosz Gábor verbuválta össze a játékosokat; 

nevezte be őket az egyetemi bajnokságra. Ami-
kor a sikeres egyetemi döntőbe jutást meghal-
lottam, szerettem volna találkozni a csapattal, 
hogy írjak néhány gondolatot róluk.
Elkezdtem keresni őket. Az egyetemi körcsar-
nokban többen is fejüket vakargatva és szelíd 
mosollyal próbáltak segíteni, hogy hol is találom 
meg őket. Mivel bajnokságban nem szerepel-
nek, így nincs is edzőtermük; nincs továbbá 
igazi edzőjük; csak csapat van. A MEAFC férfi 
kézilabda csapat játékosai létező személyek – 
nyugtattak meg.
Több kézilabdással beszélve végül is sikerült 
megkapnom Orosz Gábor telefonszámát. Talál-
kozót beszéltem meg vele. Azt mondta, hogy ta-
lálkozzunk az UFÓ-ban. Nagyon örültem, hogy 
a körcsarnokban a virtuális csapatként, vagy 
facebook-csapatként jellemezhető MEAFC férfi 
kézilabda csapat élő, hús-vér szervező-játé-
kosával találkozhattam. Amikor megismertem, 
és beszéltem vele – én is ismét lelkes lettem. 

Megint elfogott a fiatalos kézilabda szeretet, a 
23 éves koromban bennem égő tűz újból fel-
lángolt. Láttam benne a negyven évvel ezelőtti 
önmagamból sok minden jót, legfőképpen a 
kézilabda imádatát. Csuda jó érzés volt! Láttam 
benne a mai kézilabdát szerető, a sportért lel-
kesedő és a sportért szinte mindent megtevő 
egyetemistát. Orosz Gábor sokat tett eddig és 
rengeteget tesz most is érte.
Orosz Gábor személyes, internetes-face-
book-os gyűjtése eredményeképpen ütőképes 
csapatot verbuvált össze. A játékosok közös 
edzésen nem tudtak részt venni; mérkőzésen-
ként találkoztak. A selejtező mérkőzéseken, 
a pályán szoktak össze, a meccsek végére jó 
csapattá váltak – mondhatni, hiszen igen szoros 
csatában, de továbbjutottak a döntőbe. 

A játékosok különböző városok különbö-
ző megyei, NBII-es, NBI/B-s szintű csa-
pataiban játszanak. Miskolc, Bőcs, Ka-
zincbarcika, Ózd és még néhány városról 
van szó. Egyénileg képzettek, taktikailag 
pedig a Miskolci Egyetem hallgatóiként 
alázattal harcoltak a győzelemért. A dön-
tőben, Győrben három szoros mérkőzést 
játszottak a fiúk, de győzelem nélkül a 
hatodik helyen végeztek. Ahogy Orosz 
Gábor lelkesen elmesélte: jó összhang-
ban játszottak; a torna végére egészen 
jól összeszoktak; a mérkőzéseket soha 
nem adták fel; végig hajtottak. A játék-
vezetést is részletesen összefoglalta. A 
mérkőzéseken – egy meccs kivételével 

– korrekt játékvezetést tapasztaltak. Az a kéte-
sebb mérkőzésvezetés sem okozott azonban 
lelki összeomlást bennük; nem volt égbekiáltó a 
játékvezetés rövid idejű részrehajlása; túltették 
magukat rajta.
A hogyan továbbról is elmondta Orosz Gábor a 
terveiket: egyelőre semmilyen kézilabda bajnok-
ságban nem indulnak; csak egyetemek közötti 
versenyeken fognak játszani az eddigi módon, 
és lehet, hogy együtt is fognak egy kicsit edzeni 
majd az UFÓ-csarnokban. Megyei I. osztályban 
már azért sem tudnának elindulni, mert sajnála-
tos – vagy felháborító – módon BAZ megyében 
nem volt 2015/2016-ban megyei férfi kézilabda 
bajnokság! Augusztusban meghirdetésre került, 
a következő évadban hat csapattal indul.

 Sziklai Ferenc,
 a MEAFC volt kézilabdázója

A teljes szöveg a MEgazin honlapján olvasható!

Fotó: internet
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A szocialista kormányzat által megindított 
rohamos iparosítás idején Magyarország 
északi régiójának centruma Miskolc lett. Az 
ipari központtá formálás mellett a kormány 
a várost szellemi központtá is akarta emel-
ni, ehhez pedig szükségszerű volt a meg-
felelő szintű oktatási intézmény létesítése. 
Az Országgyűlés 1949. évi XXIII. törvénye 
kimondta, hogy a műszaki szakképzés 
fokozása céljából Miskolcon Nehézipari 
Műszaki Egyetemet kell alapítani. Ekkor 
kezdődött meg a Bánya- és Kohómérnöki 
Kar fokozatos áttelepülése Sopronból Mis-
kolcra (1954-ben fejeződött be a költözés), 
és ezek mellé új, Gépészmérnöki Kart is 
szerveztek. Ugyanezen év tavaszán már 

kijelölték a leendő egyetem helyét, és szep-
tember 10-én rögzítették az oktatási struktú-
rát a tantervvel együtt.  3 karral, 8 szakkal, 
34 tanszékkel és 500 elsőéves hallgatóval 
indult meg a képzés. Az első oktatási nap 
1949. szeptember 18-án volt, és egy fizika 
előadással kezdődött, melyet Doktorits Ist-
ván tartott meg. Az egyetem első rektora Dr. 
Szádeczky-Kardoss Elemér volt. 
Az egyetemünk épületét tervező csoportot 
Janáky István és további három tagból álló 
professzori bizottság vezette. Az ünnepé-
lyes alapkőletételre 1950 májusában kerül 
sor. 1951. évi tanévkezdésre elkészült az 
A/1-es épület, a következő két évben pedig 
felépült az A/5-ös épület, majd a C/1-es, a 

egyetem miskolcon az ’50-es és 
a ’60-as évekBen

Fotó: internet

Az egyetem működése során több székhellyel is rendelkezett. A Trianon előtti időszakban, 
tehát 1735-től 1918-ig Selmecbányán volt a székhelye, ezután 1919 és 1949 között 
Sopronban, majd 1949-től Miskolcon. Hivatalos elnevezése 1949-től Nehézipari Műszaki 
Egyetem volt, ekkor három évig Rákosi Mátyás nevét is viselte, majd 1990-től lett Miskolci 
Egyetem. 
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Fotó: internetMEGAZIN
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B/1-es és a hatos kollégium is. Ekkor kez-
dett körvonalazódni az egyetem ma ismert 
arculata. A járdahálózat kiépítése 1953-ben 
kezdődött, a fiatal oktatók és diákok ennél 
is jelen voltak, ahogy az egyetem épülete-
inek felhúzásánál is. Rá két évre a sport-
pálya-építési akció kezdődött meg, amely 
során labdarúgó-, atlétikai-, kosár-, és röp-
labdapályákat hoztak létre. A 60-as évek 
első felében épült a menza, az E/7-es kol-
légium, és az egyetemi könyvtár építésének 
gondolata is ekkor merült fel. 
1956 eseményei Miskolcon sem múltak 
el nyomtalanul. Az egyetemi diákság itt is 
ellenállást mutatott a szovjet befolyással 
szemben, és 11 pontos határozatban ki is 
mondták azt. A szovjet tankok november 
4-én hajnalban érkeztek az egyes kollégium 
közelébe, ahol fegyverek használatára ke-
rült sor. Kis Gábor gépész és Kölber Gábor 
bányagépész hallgató életét vesztette, Mol-

nár Kálmán harmadéves hallgatónak pedig 
az egyik lába csonkult meg. Emléküket az 
E/1-es kollégium bejáratánál lévő tábla őrzi. 
Az egyetem életének nélkülözhetetlen mo-
mentumai az ünnepségek. Diplomaosztók, 
kitüntetések, díszdoktoravatások és nem 
utolsó sorban magas rangú vendégek (Ká-
dár János, 1963-ban Ny. Sz. Hruscsov, 
1969-ben Fock Jenő) látogatása színezte 
a hatvanas éveket. Kiemelendő az 1959-es 
tanévnyitó. Ekkor a Művelődésügyi Minisz-
térium díszes láncokat, 1967-ben pedig az 
OMBKE (Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület) négy zászlót adomá-
nyozott az egyetemünknek. Ezen a meg-
nyitón hangzott el először a magas állami 
vezetés részéről, hogy az új egyetem ered-
ményesen folytatja a selmeci bányászati 
akadémia hagyományait. 

 Tóth Bogi
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A keresztrejtvény megfejtését december 10-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail 
címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés gólyaszám. Ne felejtsétek el továb-
bá feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtést értékes nyereményeket 
sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük a nyere-
mények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mindkét 
megfejtést beküldik!
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ARCULATI KÉZIKÖNYV
I. FEJEZE ALAPELEMEK
I. b - Logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a �atalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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Karriert is adunk, 
   nem csak diplomát!

HAGYOMÁNYOS ÉS DUÁLIS KÉPZÉSEK MAGYARORSZÁG EGYETLEN IGAZI CAMPUSÁN!

December

1-2.
High-tech laborok, 
lebilincselő látványórák!
• Kézzel fogható digitális domborzatmodell
• Itt vannak az intelligens robotok
• Interaktív bűnügyi játék
• Kreatívan a modern anyagtudományban
• Az üzletember BENNED van - Sikerteszt
• Nano- és biotechnológia az egészségügyben
• Nyelvi rejtélyek háza

Nyílt napok
a Miskolci Egyetemen!

www.uni-miskolc.hu

fb.com/unimiskolc@miskolci_egyetem


