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Az ország hagyományosan legnagyobb pá-
lyaválasztási rendezvényén idén mintegy 200 
intézmény vett részt. A hazai felsőoktatás 
lényegében valamennyi szereplője képvisel-
tette magát, sőt számos külföldi intézmény 
is megjelent január 19-től 21-ig a budapesti 
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 
Nem hiányozhatott tehát a Miskolci Egyetem 
sem, amely továbbra is a műszaki képzés-
területektől az egészségügyin át egészen a 
humán- és társadalomtudományi képzésekig 
terjedő széles spektrumon teremt seregnyi 
lehetőséget mind a humán, mind pedig a reál 
érdeklődésű felvételizők számára. Tervezzen 
valaki akár mérnöki, jogászi, közgazdászi, 
bölcsészeti, tanári vagy egészségügyi, neta-
lán zeneművészeti pályán továbbtanulni, a 
Miskolci Egyetemen biztosan megtalálhatja 
számításait. Budapesten ráadásul az intéz-
mény összes fakultása saját pulttal várta az 
egyes képzési területekről tájékozódni vágyó 
fiatalokat, akik közül többen szeptembertől 
remélhetőleg már hallgatóként léphetnek be 
a miskolci campus egyedi üvegépületébe, 
amelynek most kicsinyített mása előtt juthat-
tak információhoz a Miskolcon választható 
képzésekről.
A Miskolci Egyetem részéről felkészült okta-
tók és hallgatók egyaránt készséggel tájé-
koztatták a leendő hallgatókat, az érdeklődők 
magas száma pedig újfent igazolhatta az 
egyetem képzései iránt jelentkező igényt. Az 
idén kitöltött kérdőívek tanulsága szerint nem 
csupán Északkelet-Magyarország ifjúsága 
fordul bizalommal a Miskolci Egyetem felé: 
az ország szinte minden részéről érkeztek 
komoly érdeklődők az egyetem standjához 
– ahol többek között látványos kémiai kísér-
letekbe is bekapcsolódhattak a kellőképpen 
nyitott fiatalok.

Az eseményen részt vett a Formula Racing 
Miskolc csapata is, mégpedig saját gyártá-
sú, és évről évre eredményesen versenyző 
autójával, amelyet szintén megcsodálhatott 
a rendezvény közönsége. A csapatot alkotó 
mérnökhallgatók teljesítménye is bizonyíthat-
ja, hogy a Miskolci Egyetem műszaki képzése 
országosan kimagasló szinten zajlik, és méltó 
múltjához, hagyományaihoz. Az intézmény 
ipari-gazdasági beágyazottságát és támo-
gatottságát mutathatja, hogy az egyetemmel 
együtt, egy standszigeten jelent meg a Ne-
mak Győr Alumíniumöntöde Kft is. A cég szo-
ros kapcsolatban áll a Műszaki Anyagtudo-
mányi Karral, amelynek fontos duális képzési 
partnere a győri székhelyű vállalat. Az egész 
országra kiterjedő duális képzési együttmű-
ködések folytán a Miskolci Egyetem beisko-
lázási potenciálja természetesen a távolabbi 
országrészekben is nőhet. A Csaba-Metál 
Zrt., amely szintén potenciális duális partnere 
az egyetemnek, ugyancsak megjelent a ren-
dezvényen.
 Rada János

Budapesten is népszerű volt 
a Miskolci egyeteM standja

Idén is felépült a Miskolci Egyetem impozáns főépületének kicsinyített mása Budapesten, 
a 2017-ben immár 17. alkalommal megrendezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiál-
lításon, amelyen mintegy 30 fős delegáció képviselte Északkelet-Magyarország elsőszá-
mú tudásközpontját, vezető felsőoktatási intézményét.

Fotó : MAK



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

4 fókuszban

MEGAZIN

2
017. F

E
B
R
U
Á
R

V. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Az ME Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
képzésének otthont adó impozáns, neobarokk 
stílusban épült és eredetileg 1927-ben átadott 
Zenepalotát 2009-ben nyilvánították műem-
lékké, és ekkor kezdődött meg a felújítása is, 
amely 2011-re fejeződött be. Az épület több 
mint 1 milliárd Ft értékű rekonstrukciója azon-
ban ún. PPP (magántőke bevonásával közfe-
ladat ellátása)-konstrukció keretében valósult 
meg, ami később kedvezőtlennek bizonyult, 
és komoly terheket rótt a Miskolci Egyetemre: 
a felújítás költségét is magukba foglaló éves 
bérleti-szolgáltatási díjak súlyosan megterhel-
ték az intézmény költségvetését. A hátrányos 
következmények természetesen országszer-
te jelentkeztek a PPP-konstrukciók össze-
függésében. Ennek megfelelően a Miskolci 
Egyetem mellett további 11 felsőoktatási in-
tézmény PPP-konstrukciójának kiváltásához, 
szolgáltatási jogviszonyának idő előtti lezárá-
sához biztosított forrásokat a kormányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül 
a 2016-os évben. 
A Miskolci Egyetem elmúlt éveit pénzügyi 
szempontból stabilizálódás, megerősödés jel-
lemezte: a likviditási problémák megszűntek, 

az intézmény gazdálkodása harmonikus pá-
lyára állt, a decemberben aláírt megállapodás 
folytán pedig a jövőben még több forrás juthat 
a fejlődésre, a fejlesztésekre – mondta el a 
Zenepalotában tartott januári sajtótájékoz-
tatón Dr. Deák Csaba kancellár, aki szerint 
az épület PPP-konstrukciójának decemberi 
kiváltása méltó záróakkordja volt a 2016-os 
évnek. Prof. Dr. Torma András rektor rámuta-
tott, hogy a magánszféra bevonásán alapuló 
PPP-projektek esetében jellemzően a ma-
gánszféra járt jól, az állami szférára azonban 
súlyos terheket róttak a konstrukciók, majd 
megjegyezte, örömére szolgál, hogy rekto-
ri ciklusa idején több megörökölt probléma 

végére sikerült pontot tenni. Mind a rektor, 
mind pedig a kancellár köszönetét fejezte ki 
a felsőoktatási kormányzat felé. A fenntartót 
Dr. Solti Péter, az EMMI miniszteri biztosa 
képviselte a sajtótájékoztatón, aki elmond-
ta: a kormány a jövőben is folytatni tervezi a 
PPP-konstrukciók kiváltását a felsőoktatás-
ban.
 Rada János

kiváltották a Miskolci zenepalota 
ppp-konstrukcióját

jelentős terhektől Mentesül a Miskolci egyeteM

2016 decemberében PPP-konstrukció kiváltásáról írt alá szerződést Dr. Deák Csaba, a 

Miskolci Egyetem kancellárja Palkovics László oktatásért felelős államtitkárral. A Zene-

palotához kötődő megállapodás a jövőben jelentős megtakarításokat fog eredmé-

nyezni a Miskolci Egyetem számára.

Fotó: Kiss Viktor
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Három és fél évvel ezelőtt, egy napsütéses 
őszi napon tettük le eskünket, a Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar frissen beiratkozott 
energetikai mérnök hallgatóiként. Akkor még 
nem is láttuk a képzés végét, csupán vala-
milyen sejtésünk volt arról, hogy évek múlva 
avathatunk szalagot, majd kupát és gyűrűt. A 
Miskolci Egyetemen rengeteg élménnyel gaz-
dagodtunk, tankörünk igazi baráti körré vált a 
folyamatos megmérettetés, közös búsulások 
és ünneplések közepette, többségünk pedig 
közben balekból Firmává vált, néhányan pe-
dig a Veteránná válás útjára is ráléptek.
Szerintem az előző év egy nyári napján tu-
datosult igazán először bennünk, hogy a 
képzésünk végéhez közeledünk, amikor is 
Szalamander keretében köszöntünk el Mis-
kolc városától. Néhány hónappal később 
már szalagunk büszkén viselve koptattuk az 
Egyetem- és a belváros vendéglátó ipari egy-
ségeinek kilincsét. Ezt követően, az állam-
vizsgánk utáni napokban pedig már díszes 
kupánk és gépész aranygyűrűnk is felavat-
hattuk, míg előbbi a korsóink előtt díszeleg 
otthon a polcon, utóbbi az ujjunkon csillogva 

hirdeti büszkén: mérnök vagyok. A szakes-
tély után kirugdaltuk és átvettük a hatalmat a 
mesterszakot is végzett barátainktól, a Filisz-
terré vált energetikustól.
Három és féléves alapszintű, valamint két-
éves mesterszintű mérnöki tanulmányaink 
megkoronázásaképpen tehettünk mérnöki 
esküt február 2-án, melyben megfogadtuk, 
hogy megszerzett tudásunkat továbbra is 
gyarapítjuk, és fordítjuk mindezt az embe-
riség, a technológia fejlődésére, továbbá az 
épített, illetve a természeti környezet védel-
mére. Az eskü után sorrendben a Műszaki 
Földtudományi Kar harmincöt, a Műszaki 
Anyagtudományi Kar negyvenhét, majd a Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar kétszázhar-
minckettő hallgatója vehette át az egyetem 
elvégzését igazoló iratot.
Az Ünnepi Szenátusi Ülés végéhez közeled-
ve átadták a habilitációs és PhD okleveleket, 
valamint a Bosch-díjat, illetve a Kiváló Oktató 
és Becsületdiplomákat is. Az ünnepség meg-
hittségét Pecsmány Péter és Simon Fruzsina 
emelte még tovább színvonalas előadásaikkal.

 Boldizsár Csongor 

célBa értünk! – diploMaosztók 
a Miskolci egyeteMen

Február 2-án vehették át a végzett műszaki hallgatók diplomájukat Prof. Dr. Torma And-

rástól, a Miskolci Egyetem rektorától, valamint a karok dékánjaitól, a nem-műszaki karok 

hallgatói pedig egy nappal később, február 3-án. A csütörtöki Diplomaátadó Ünnepi 

Szenátusi Ülés keretében csaknem háromszáz mérnök vehette át oklevelét az egyetem 

díszaulájában. 

Fotó : Kiss Viktor
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Remek dolog, hogy bepillantást nyerhetünk 
a messzi ázsiai világba, hiszen a kínai kul-
túra nagyon különleges, tele van rengeteg 
hagyománnyal, szokással és ünneppel. Ilyen 
többek között a holdújév, vagy tavaszün-
nep. Ennek időpontja minden évben más, 
akárcsak nálunk a húsvétnak, de mindig a 
február 4-éhez legközelebbi újhold napján 
van. A kínaiak ekkor búcsúztatják az óévet, 
köszöntik az újévet és a tavasz eljövetelét. Ál-
talában összegyűlnek a nagycsaládok tagjai 
és megajándékozzák egymást. Mi azonban 
itt Miskolcon, február 4-én a Zenepalota cso-
dás díszekbe öltöztetett nagytermében egy 
zenés-táncos műsor keretei között ünnepel-
hettük együtt ezt a különleges eseményt. 

A szombat délutáni koncerten hall-
hattunk magyar és kí-
nai szót is, 

elhangzott a kínai–magyar kapcsolat fontos-
sága, mind gazdaságilag, mind barátilag. Be-
tekintést nyerhettünk a kínai harcmodorokba, 
hallhattunk hangszeres darabokat, köztük két 
igazi kínai különlegességet. A műsor nagyon 
szórakoztató és izgalmas volt, szerencsére 
nem ez az egyetlen program a Konfuciusz 
Intézet szervezésében. 

Február 6-án elkezdődik az új félév, febru-
ár 15-én a kínai lámpás fesztivált ünneplik. 
Számtalan különböző programnak néz elébe 
a tavaszi félév, mint például kínai dalok ének-
lése, főzés, filmvetítés, kínai kulturális nap 

(április 29.). Július 10-től 24-ig pedig Kínában 
szerveznek egy nyári tábort. 

Rengeteg színes és szórakoztató programot 
kínál a Konfuciusz Intézet. A kínai nyelv okta-

tása már önmagában különleges és min-
den bizonnyal nehéz feladat. A Miskolci 
Egyetem tanulói szerencsések, hogy egy 
ilyen lehetőség is előttük áll. Hiszen nem 
csak egy idegen nyelv tanulásáról van 
szó, hanem egy varázslatos kultúra 
megismeréséről.

Aktuális információk pedig mindig 
megtalálhatók az Intézet Facebook 
oldalán, vagy a honlapjukon. 

 Krajnik Dorka

kínai–Magyar Barátság, avagy konfuciusz 
intézet a Miskolci egyeteMen
Egyetemünkön már ötödik éve működik a kínai nyelvoktatás, 2012 óta. 2013-ban har-

madikként az országban megalakult a Konfuciusz Intézet, melynek célja a kínai kultúra 

terjesztése és megismerése, valamint a kínai mint idegen nyelv oktatása. 

Fotó: Kiss Viktor
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Idén a rendezők a teljesítmény problémakö-
rének sokoldalúságát próbálták középpontba 
helyezni és több aspektusból megközelíteni.  
A megnyitó után két plenáris előadáson vehet-
tek részt az érdeklődők, Lénárt Ágota (Test-
nevelési Egyetem, sportszakpszichológus) 
és Fenyő D. György (ELTE) előadásában. 
Ezután a szekciók következtek, amelyeken 
több mint 50 izgalmas előadásnak lehettünk 
szem-és fültanúi. Itt találkozhattunk többek 
között Trencsényi Lászlóval, egyetemünk 
Tanárképző Intézetének egyik szervezőjével 
is, aki a teljesítménnyel nem összefüggő pe-
dagógiai folyamatok értékeléséről beszélt. A 
jobbnál jobb előadások közül szeretném kü-
lön kiemelni azokat, amelyek az egyetemün-
kön zajló tevékenységeket mutatták be. Ezek 
között volt az Együtthaladó Tandem szemi-
nárium, amely által az egyetem hallgatóinak 
lehetősége adódik, hogy migráns gyerekek-
nek oktassák a magyart mint idegen nyelvet. 
A második a TIF (Társadalom Igazságosság 
Felelősségvállalás). Ez egy olyan önkéntes 

program, melynek segítségével közelebb ke-
rülhetünk a társadalom perifériájára szorult, 
hátrányos helyzetű gyerekekhez. A harma-
dik pedig a Lehetőségek Iskolája, ahol olyan 
felnőtt emberekkel foglalkozhatunk, akik egy 
második lehetőséget kaptak az élettől arra, 
hogy tanuljanak. 
Idén a szervezők egy újítással is készültek az 
érdeklődők számára: workshop-jellegű mű-
helymunkával. Ez három helyszínen, három 
különböző témában zajlott. Az egyik műhely-
beszélgetésen a napjainkban sokakat fog-
lalkoztató PISA-problémák kaptak szerepet. 
Itt főként PISA-méréseket elemeztek, és kö-
vetkeztetéseket vontak le azokból a beszél-
gető partnerek. Egy másik helyen az iskolai 
innovációé volt a főszerep, ahol sor került az 
OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) egyik 
legújabb kiadványának, a „Tanulmányok a 
pedagógiai innováció támogatásának lehető-
ségeiről” című kötetnek a bemutatására is. A 
harmadik helyszínen az iskolák hétköznapja-
ira fókuszáltak a résztvevők, ezen belül is fő-
ként a művészetek szerepére az oktatásban. 
Az egész napos esemény végül jubileumi 
tortázással és ünnepléssel zárult. Összessé-
gében elmondható, hogy az eddigi évekhez 
hasonlóan tartalmas és változatos program-
jával a X. Taní-tani konferencia ismét hatal-
mas sikert aratott. Ami nem csoda, hiszen a 
Tanárképő Intézet összes dolgozója hatalmas 
energiát és szeretetet fektetett abba, hogy ez 
a rendezvény is jól sikerüljön. Nem csak a 
tanításban, hanem a szervezésben is mindig 
jeleskednek. Őket ismerve a jövő évi konfe-
rencia is tartogat meglepetéseket.

 Lenkei Zsanett

színes és színvonalas prograMMal juBilált 
a taní-tani konferencia

Idén már 10. alkalommal került megrendezésre a Taní-tani konferencia a Miskolci Egyetemen. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is nagyon sok érdeklődő érkezett az ország különböző 
pontjáról erre a nem mindennapi eseményre. A szakma jeles képviselői tisztelték meg jelen-
létükkel egyetemünket. 

Fotó : tanarkepzo.hu
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Maga a kollégiumok közti vetélkedő nem új-
donság, hiszen régebben egészen 1998-ig ha-
sonló verseny volt a STUDILI, erre alapoztak 
a szervezők a Kolimpia megvalósításánál is. 
Az előző évhez hasonlóan, a KSB ismét bese-
gített a verseny lebonyolításban. A játékban 
30-30 fő vesz részt kollégiumonként, és idén 
a régi 25 órához képest csak 14 órán keresz-
tül mérték össze tudásukat a csapatok, reggel 
8 órás kezdéssel. Voltak középtávú, hosszú 
távú és azonnal teljesítendő feladatok is. Nem 
maradhatnak el persze az alap, előre megol-
dandó, ismétlődő feladatok se, ilyenek a zász-
lókészítés, csapatinduló írás, és egy kisfilm 
készítése, mely az itteni életet mutatja be. 
Visszatérő kihívások a nap folyamán a totem-
készítés, szoba átalakítás, mely során külön-
féle témák kapcsán kell átrendezni egy szobát, 

például szépségszalon, apácazárda, vágóhíd, 
uszoda, és még lehetne sorolni tovább is. Az 
ivós feladatok sem maradhattak el, melyben a 
kollégisták igen jól szoktak szerepelni, persze 
csak mértékkel. Persze a gondolkodtató kví-
zek is nagy izgalamakat okoztak, mint például 
a kollégiumokhoz kapcsolódó kérdéssor, to-
vábbá fel kellett ismerni film és mese zenéket 
is, talán ez utóbbi okozta a legnagyobb fejtö-
rést a csapatoknak, hiszen leginkább '90-es 
évekből valók voltak az elhangzott részletek. A 
feladatok között mindig szólt zene, ez feldobta 
a már fáradt versenyzőket, és igen jó hangulat 
kerekedett. Sok egyetemista versenyen kívül 
is érkezett, és buzdította a számára szimpa-
tikus csapatot. Az este végéhez közeledve 
itt-ott lehetett látni a székeken alvó, pihenő 
embereket, persze olyanok is voltak, akik ezt a 
14 órát pihenés nélkül csinálták végig, folyton 

koliMpia 2017
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a Kolimpia február 9-én, a ME-HÖK szer-

vezésében, helyszínként a piros Rockwell szolgált. Mind a hat Bolyai Kollégium és az 

Uni-Hotel is részt vett az eseményen, melynek során különféle vicces és kreatív felada-

tokat kellett megoldaniuk a csapatoknak.

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Kiss Viktor 

szurkolva csapatuknak. Sokan még a kötelező 
órákra is szakítottak időt a feladatok közt, míg 
mások tartották a frontot. A 2017-es győztes 
az E/2-es kollégium lett, a nyeremény pedig 
az afterparty folyamán lefogyasztható italku-
ponok voltak. Az esti sztárvendégek, akik a 
jó hangulatért feleltek, Zelenák Krisztián és a 
KatapultDJ voltak. Összességében tehát az 
elmúlt évekhez hasonlóan mindenki élvezte a 
részvételt, és valószínűleg olyan élményekkel 
lettünk gazdagabbak, amelyeket soha nem fe-
lejtünk. Stumphauzer Laura
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A Finomvegyipari és Környezettechnológiai 
Intézeti Tanszék a Kémiai Intézeten belül jött 
létre a sajóbábonyi Kiss Cégcsoport támo-
gatásával. Az ünnepélyes tanszékavatón a 
nemzetgazdasági miniszter követendő pél-
dának nevezte a cégcsoport és az egyetem 
szoros együttműködését. Az új tanszék az 
egyetem tudásbázisán, a vegyipar területén 
meglevő ismeretekre, technológiákra alapoz-
va új, korszerű vegyi anyagok fejlesztésével, 
előállításával fog foglalkozni.

Varga Mihály köszöntőjében elmondta: „Külö-
nösen értékesek azok az együttműködések, 
amely az ipari fejlődés irányait követő kuta-
tás fejlesztési tevékenység megvalósítására 
irányulnak és emellett figyelmet 
fordítanak a felsőfokú végzett-
séget megszerzők gyakorlati 
képzése is megtörténjen. Min-
denki nyer egy ilyen együttmű-
ködéssel. Nyer az egyetem, 
nyernek a kutatás-képzésben 
résztvevők diákok és persze 
nyer a nemzetgazdaság és a 
gazdaság szereplői, akik eze-
ket a szakembereket alkalmaz-
zák.“ 

A tanszékavatók sorában azonban 
ez csak a második lehetett a 2017-es 
évben, hiszen 2017. január 31-én új 
tanszék létrehozataláról ír alá együtt-
működési megállapodást egyetemünk 
a Magyar Földtani és Geofizikai Inté-
zettel.  A megállapodás keretében a 
két intézmény az oktatás és a kutatás 
területein már több évtizede fennál-
ló szakmai együttműködését kívánja 
tovább erősíteni. Az együttműködési 
megállapodás értelmében az egye-

tem Geofizikai és Térinformatikai Intézetében 
létrejön az MFGI Intézeti Tanszék, amelynek 
első tanszékvezetőjét Dr. Plank Zsuzsanna 
címzetes egyetemi docens személyében a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet deleg-
álja. 

Az MFGI munkatársaiból álló új tanszék a 
Műszaki Földtudományi Kar országosan 
egyedülálló alap-, mester- és doktori képzé-
si programjait fogja segíteni, hasznosítva a 
rendelkezésre álló széleskörű ipari és terepi 
kutatási tapasztalatokat.

 Írta: Konyári György

tanszékavatók a Miskolci egyeteMen

„A Miskolci Egyetem célja, hogy Magyarországon úgy tekintsenek a Miskolci Egyetemre, 

mint a műszaki képzés első számú fellegvárára.“ Az idézet dr. Deák Csabáról a Miskolci 

Egyetem Kancellárjától származik, aki Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter és Kiss 

László a Kiss cégcsoport tulajdonosának társaságában adta át egyetemünk legújabb 

tanszékét.

Fotó: 
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Mennyire volt nagy az érdeklődés a mentor-
felvételi iránt? Észleltek az évek során növek-
vő vagy csökkenő tendenciát?
Szerencsére minden félévben elegen jelent-
keznek mentornak. Általában csak 2-3 mentor-

nál fordul elő, 
hogy több cse-
rediákot osz-
tunk rá. Nem 
változik igazán 
a tendencia. 
Két félévben 
volt 60 körüli 
létszám, de ál-
talában körül-

belül 30 fő a felvett mentorok száma. Az érdek-
lődést több dologgal is igyekszünk fenntartani, 
mint például megjelenünk a bALEK7-en, vagy 
ott vagyunk a Mobility Expon. Leginkább viszont 
az ismerősökön, barátokon keresztül ismertetjük 
meg magunkat.

Mégis mi a leggyakoribb oka annak, hogy 
nem jelentkeznek mentornak a diákok?
Rengeteg diákot meghallgattunk ebben a témá-
ban és a legtöbben az angol nyelvtudásuk hiá-
nyát hozták fel indoknak. Ez viszont nem akkora 
probléma, mint gondolják. Ha az ember alap-
szinten tud beszélni angolul, akkor el fog bol-
dogulni a diákokkal. Sokszor ők maguk is elég 
nehézkesen tudnak kommunikálni. Ezért, hogy 
minden helyzetben boldogulni tudjanak, egy an-
golul jobban beszélő mentorral együtt kapnak 
cserediákot. A tendencia azt mutatja, hogy a fel-
merülő problémák körülbelül 80%-át egy angolul 
kevésbé tudó mentor is meg tudja oldani.

Milyen a kapcsolatotok a cserediákokkal? Mi-
lyen visszajelzéseket kaptok tőlük?
Véleményem szerint remek kapcsolatunk van 
a külföldi cserediákokkal. Látszik, hogy tényleg 
értékelik azt, amit értük teszünk, hogy nélkülünk 
jóval nehezebb lenne boldogulni az egyetemen. 

Emellett a mentorok és a cserediákok közötti 
kapcsolat sokszor rendkívül szoros lesz, együtt 
kapcsolódnak ki vagy együtt tanulnak. Például 
a mai napig tartom a kapcsolatot egy volt litván 
cserediákommal, aki idén nyáron fog megláto-
gatni. A visszajelzések szinte csak pozitívak, 
nagyon ritkán vannak elégedetlenkedők, akik 
azt hiszik, hogy ez a munkánk, és nem önzetlen-
ségből, ingyen segítjük őket.

Mit gondolnak az immár hagyományossá vált 
programokról? Terveztek valamilyen válto-
zást a 2017-es évre?
Nincs panasz a programjainkra. Több félév óta 
finomítjuk mind a hosszabb túrákat, mind a ki-
sebb eseményeket. Egyedül a több félévig itt 
tartózkodó cserediákoknak lehet egy kicsit re-
petitív, de mivel az Erasmus-hallgatók főleg 1 
vagy 2 félévre jönnek, ez nem szokott probléma 
lenni. A félévben cserélődött a vezetőség. Név 
szerint Joó Lilla és Szloboda Szabina veszi át 
tőlem az elnöki pozíciót, megosztva. Ők pedig a 
saját elképzeléseik szerint alakítják majd a félév 
eseményeit. Ezekről láttam is egy előtervezetet, 
amely nagyon ígéretesnek tűnik. Példának emlí-
teném a mentorok nagyobb beleszólását a prog-
ramokba, vagy az események számának növe-
lését. Hogy csak a legnagyobbakat említsem, 
minden félévben megszervezzük az Eger-túrát, 
a Sátoraljaújhely-túrát, a Csapatépítő partit és a 
Kulturális estet. Ezek mellett több kisebb prog-
ram is van, mint például a Miskolc city hunting, a 
Halloweeni buli, stb.
A legtöbb pozitív visszajelzést egyértelműen 
a Kulturális est kapja. Itt vonósnégyes ad gyö-
nyörű előadást, egy néptáncegyüttes tanítja a 
cserediákokat csárdásra és más hagyományos 
táncokra, eközben pedig valamilyen magyar 
ételkülönlegesség kerül felszolgálásra. Az est 
végén pedig egy díjkiosztó keretében búcsúzunk 
tőlük, mely során felelevenítjük a közös pillana-
tokat.
 Tóth Evelin

idén is várták az új Mentorokat az esn-hez

A miskolci Erasmus Student Network legutóbb a tavaszi félévre toborzott új mentorjelölteket, 
és bár úgy tűnik, a taglétszám mindig elegendő, megkérdeztük Kovács Istvánt, a tavalyi 
elnököt arról, milyen az élet most az ESN-nél.

Fotó: ESN
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Fotó: 

Kazup Anikó Dóra, frissen végzett műsza-
ki földtudományi mérnökkel Szunyog István 
egyetemi docens beszélgetett

Kedves Anikó! Úgy tudom január utolsó 
napján volt a MOL-csoport nemzetközi ve-
télkedőjének döntője, melyben tehetséges 
női vezetői utánpótlást kerestek. Ebbe Te 
is bekerültél. Milyen helyezést sikerült el-
érned?

Január 31-én került megrendezésre a 
MOL-csoport Female Engineers MOL Prog-
ramMe döntője Budapesten, a MOL Székhá-
zában. A versenyre 6 ország 27 egyeteméről 
jelentkeztek női hallgatók, végül összesen 
heten kerültünk a döntőbe: 2 pakisztáni, 2 
horvát, 1 olasz és egy szlovák lány, Magyar-
országról pedig egyedül én. A novemberi je-
lentkezési határidőt követően több fordulóban 
teszteltek minket. Ilyen volt például a meg-
lepetés szerű angol nyelvű telefonos interjú, 
de esszét és előadást is kellett készítenünk. 
A döntőben a prezentációnk és egy szakmai 
témájú interjú alapján hozta meg a hét tagú 
nemzetközi zsűri a végső döntést. Végül a 
döntősök közül helyezések nélkül a három 
legjobb került kiválasztásra, nagyon boldog 
vagyok, hogy én is köztük lehettem.

Ehhez őszintén gratulálok! Ha jól tudom 
éppen most végeztél decemberben a Mű-
szaki Földtudományi alapszakon jeles 
olaj- és gázmérnöki szakos diplomával, 
és így 1,5 hónappal később már akár el 
is tudnál helyezkedni, nem is akármilyen 
pozícióba. Szeretnél élni azonnal ezzel a 
nagyszerű lehetőséggel, vagy vannak még 
előtte további tanulmányi terveid?

Már a verseny előtt is úgy terveztem, hogy 
a diploma megszerzése után munkát fogok 
keresni a szakmában, hogy szerezzek egy 

kis tapasztalatot és 
közben a tanulmánya-
imat levelező tagoza-
ton folytatom. A döntő 
után azonnal megkér-
deztek, hogy mik a 
terveim, mikor tudnék 
kezdeni, mi az, ami ér-
dekelne, ami nagyon 
jó érzés volt.

Ez azt jelenti, hogy 
MSc szakra való be-
íratkozás után  egy 
biztos álláslehető-
séggel a zsebedben 
folytatod majd a ta-
nulmányaidat?

Tulajdonképpen igen, 
sokszor hangsúlyoz-
ták, hogy számítanak ránk a jövőben és nem 
csak a nyertesekre, hanem mind a hét dön-
tősre. Ezekkel az emberekkel folyamatosan 
tartják a kapcsolatot, konferenciákra hívják, 
projektekbe vonják be és persze alkalmazzák 
is őket.

Véleményed szerint milyen képességeid 
segítettek ahhoz, hogy már ilyen fiatalon 
elérd ezt az eredményt?

Amit észrevettem a döntőben, az az volt, 
hogy a lányokkal nagyon hasonlóak voltunk. 
Igaz ránk, hogy keressük a lehetőségeket és 
a kihívásokat az életben és könnyedén vesz-
szük az akadályokat. Feltaláljuk magunkat, 
bármikor készek vagyunk kilépni a komfortz-
ónánkból és megtaláljuk a közös hangot min-
denkivel. Persze a versenyben alapvetően 
szükséges volt az is, hogy jól kommunikál-
junk angolul. Ami pedig a legfontosabb, hogy 
szeretjük a szakmánkat és azt, amit tanulunk.

Kazup Anikó Dóra nyerte meg MOL-csoport nemzetközi vetélkedőjének döntőjét két 

társával egyetemben.  Eredményével gyakorlatilag rögtön állást is szerzett a MOL-cso-

portnál.

újaBB neMzetközi verseny győzeleMMel
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A találkozón három 
ország hat egyete-
mének kilenc csa-
pata mérte össze 
szakmai tudását, 
kreativitását, talpra-
esettségét és ügyes-
ségét. A résztvevő 
intézmények között 
találjuk még a Bu-
dapesti Műszaki és 
Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemet, az 
Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetemet, 

az Óbudai Egyetemet, a Kolozsvári Műszaki 
Egyetemet, valamint az Újvidéki Egyetemet. 
A rendezvényt Kóródi Brúnó Zoltán és Dudás 
Gergely főszervezők nyitották meg pénteken 
a Magyar Mérnöki Kamara konferenciatermé-
ben, majd kezdetét is vette a vegyes vetél-
kedő, mely során kevert csapatokban adtunk 
számot találékonyságunkról. A feladatok kö-
zül számosat a támogató cégek fogalmaztak 
meg számunkra, ilyen volt például az EU-FI-
RE által kiírt is, amely kapcsán rövid idő alatt 
egy prezentációt kellett megszerkesztenünk 
a geotermikus energiáról, majd meggyőzni a 
zsűrit arról, hogy az általunk kitalált geotermi-
kus projekt megvalósítása kifizetődőbb lenne, 
mint a többi csapaté. A vegyes vetélkedő után 
a szervezők levetítették a csapatok bemutat-
kozó videóit, majd vacsora után a Vásárhelyi 
Pál Kollégium különtermében elkezdődött a 
hajnalig tartó csapatépítés. 
A találkozó másnapján a szakmaiságra he-
lyeződött a hangsúly. Miután minden csapat 
előadta a húsz perces szakmai prezentáci-
óját, a résztvevőknek különböző kvízeket, 
teszteket és logikai feladványokat kellett 
megoldaniuk az energetika témakörében, 
valamint egyedi szerkezeteket kellett meg-
építeniük – például egy naphőerőmű apró, 

ám működőképes makettjét kartonpapír, 
hurkapálcika, egy lámpa és alufólia felhasz-
nálásával. A szakmai vetélkedő után a csa-
patok gálavacsorán vettek részt a Trófea Grill 
Étteremben, majd folytatódott a csapatépítés 
a kollégiumban. A rendezvény kétségkívül 
elérte elsődleges célját, hiszen másodjára is 

sikeresen összegyűjtötte, és közös fórumot 
hozott létre azoknak a szakmájuk iránt elkö-
telezett hallgatóknak, akik a jövő energetikai 
szakemberei lesznek. 

A Miskolci Egyetem csapatának névsora: 
Boldizsár Csongor 
Csoma Nóra 
Dorogi Dániel
Koós Dániel
Kovács Anita
Lévai Péter
Magda Bence 
Polyák Patrik 

Boldizsár Csongor 

2017. február 2–5. között rendezte meg a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Ta-

gozata a Magyar Energetikus Hallgatók II. Találkozóját, amelyen a Miskolci Egyetem 

energetikai mérnök hallgatói képviselték intézményünket.

energetika határok nélkül 

Fotó: Karácsonyi Nancy
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Először a hosszútávú célokról kérdeztük 
Káelné Kovács Ritát.
Miskolc nem egynapos város, azt szeretnénk, 
ha több napot maradnának itt a vendégek, 
hiszen számos attrakció van a városban, 
amelyet érdemes megnézni, megmutatni. Ez 
ugyanúgy vonatkozik a hosszútávú bérlőink-
re, vendégeinkre is. Mi a saját kategóriánk-
ban szeretnénk minőségi szolgáltatást nyúj-
tani. Ifjúsági (közösségi) szálláshely vagyunk, 
ebben a legmagasabb kategóriát értük el. 
2015-ben lettünk nemzeti védjegyes három 
hátizsákos minősítésű szálláshely, amely mi-
nősítést az országban elsőként kaptunk meg. 
A 2014-es évben a Bookingon 8.4-es, a 2015-
ös évben pedig a szállás.hu-n 9.6-os értéke-
lést kaptunk a vendégeinktől. Ezt szeretnénk 
tartani és továbbfejlődni, mert a vendégelége-
dettségekből látjuk, hogy melyek a hiányos-
ságaink, hol kell ráerősítenünk. A Miskolci 
Egyetem is méri a hallgatók elégedettségét. 
Mi is mindig nyitottak vagyunk, és szeretjük, 
ha a pozitív visszajelzéseken túl építő jellegű 
gondolatokat is megosztanak velünk, mert 
ebből tudunk továbbfejlődni. Azt látjuk, hogy 
az Uni-Hotel Diákotthon esetében a hívó szó, 
amiért szeretnek bennünket, az elsősorban a 

tisztaság, a csend és a nyugalom. Ezt sze-
retnénk továbbra is biztosítani. Küldetésünk, 
az élményekkel gazdagon távozó elégedett 
vendég, aki visszatér hozzánk.

Majd megkértük, meséljen az eddig elért 
eredményekről is.
Nagyon fontos egy ilyen nagy közösségben 
a tehetségek felfedezése, hagyományok te-
remtése, ápolása. Az elmúlt években is ez ve-
zérelt minket, így minden évben igyekszünk 
felfedezni a tehetséges bentlakó diákokat. 
Néhány múltbéli dolog: szépen működött az 
Uni-Klubunk, amelyben volt táncos, irodalmi 
és zenés ágazat. Sok tehetség fellépett a 
jelképes színpadunkon, akik ma már befutott 
művészek vagy ezen az úton járnak. Ilyen 
például Veréb Tamás, Pecsmány Péter, Si-
mon Fruzsina, Baranyai Anett, Vajda Barna-
bás, Homoki Anna stb. Az irodalmi estekhez 
az Északkelet-Magyarországi Regionális 
Versmondó Egyesület és anyaszervezete, a 
Magyar Versmondók Egyesülete adott szak-
mai segítséget. 1999-ben Lutter Imre és Ba-
kos-Kiss Gábor miskolci egyetemisták ala-
pították a regionális egyesületet. Az elmúlt 
években, az irodalmi estjeinken vendégeink 
voltak Háy János, Turczi István, Lackfi János, 

„tőlünk sok élMény csak karnyújtásnyira van!”
interjú az uni-hotel diákotthonról

„Célunk, hogy vendégeink, azon túl, hogy kipihenten, élményekkel gazdagon távoznak a 
diákhotelből, tiszta környezetbe érkezve kapják meg az általuk kifizetett szolgáltatást, és 
egyéb olyan lehetőségeket is megkaphassanak, amelyek kötődést eredményeznek majd 
Miskolchoz, az egyetemhez és az Uni-Hotelhez” – Káelné Kovács Ritával, az Uni-Hotel 
Diákotthon igazgatójával beszélgettünk.

Fotó: internet
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Jónás Zoltán, Kukorelly Endre és még sokan 
mások. A táncos ágazatot pedig Kertész Gab-
riella Nikoletta vezette, aki szintén miskolci 
diák volt. Ezeken kívül működött jóga, asztro-
lógia, főzőiskola és teaklub is.

A jövőbeli és jelenbeli programokról, ter-
vekről a következőket tudtuk meg:
Minden évben tartunk Szeretetvendégséget 
az adventi időszakban, amely a téli esték 
programsorozat záróeseménye. Itt tehet-
ségeink fellépési lehetőséget kapnak, de a 
volt egyetemistákat is visszavárjuk. Néhány 

eddigi fellépő: a Kávészünet, a TáncReakció 
együttes, Pipicz Annamária mézeskalács-
készítő, Csomós Angéla ékszerész, Molnár 
Gergely (Mézes Gergő) méhész. Arra is tö-
rekszünk, hogy megmutassuk Miskolc város 
művészeit, akikre büszkék lehetünk és utat 
mutathatnak a diákjaink számára.

A múlthoz, de a jelenhez is sorolható az EGY 
MASZK Drámaműhely, amely az Egyetemis-
ták Miskolci Amatőr Színjátszók Köre. Idén 
Nádasi Erika színművésznő a kör szakmai 
vezetője, aki kiválóan irányítja a társulatot. A 
csoport diákvezetője Potonyecz Fanni, mis-
kolci egyetemista, aki összetartja a csapatot. 
2016-ban a Játékszínben és az Uni-Hotel 
adventi estén nagy sikerrel adtak elő egy-egy 
darabot. Jelenleg újabb fellépésre készülnek. 
Céljuk, hogy később más egyetemeken, fesz-
tiválokon is felléphessenek, és akár verse-
nyeken is részt vegyenek.  

A Kortárs Hangon irodalmi pályázat is nagyon 
sikeres. Ez 2004-ben indult a „Karácsony tör-
ténete” pályázattal az egri Eszterházy Károly 
Főiskolával karöltve, de 2007-től napjainkig 
már Kortárs Hangon néven működik. Számos 

diákunk is sikereket ért el ezen a pályáza-
ton, például Tóth Beáta, Schöffer Anett. E 
munkánk nemzetközi szintű. A kötetre érett 
pályázatokból – szakmai zsűri döntése alap-
ján – minden évben egy antológiát jelentetünk 
meg, amely a díjkiosztó gálaműsoron, a köl-
tészet napján lát napvilágot. Évente hagyo-
mányosan, a kötet megjelenését követően a 
díjnyertes pályázók Turczi István vezetésével 
szakmai műhelymunkában vehetnek részt. A 
Kortárs Hangon irodalmi pályázat elérte a cél-
ját: a Kárpát-medencében a magyar nyelven 
tanulók egyik anyanyelvápoló fóruma lett. 

Már hagyományos nálunk a Köz-
life tevékenysége, ide tartozik a 
Mikulásvárás, a szobadíszítő és 
receptíró versenyek, póker baj-
nokság, nőnapi köszöntés is. Van 
a Diákotthonban könyvcsere-le-
hetőség, kül- és beltéri játékok, 
amelyek felvehetők a recepción, 
van masszázsszolgáltatás, fit-
neszterem, szoláriumok, kávézó, 
éttermi szolgáltatás, bográcsozó-
hely, kerékpárkölcsönzés, ked-
vezményes belépési lehetőségek 

városi attrakciókra, van Youth Hostel és Mis-
kolc Pass kártya stb. Elindult a „felkészítés az 
életre” program, működik az „egészségklu-
bunk”, amelyet Fekete Ágnes egészségtréner 
irányít.

A regionális versmondó egyesülethez és az 
EGY MASZK Drámaműhelyhez folyamatosan 
lehet jelentkezni, a Kortárs Hangon irodalmi 
pályázatra 2017. február 2-ig várjuk a pá-
lyaműveket. A felméréseink szerint igény van 
filmklubra, ezt a jövőben megvalósítjuk. Sze-
retnénk szorosan együttműködni az egyetemi 
könyvtárral, a Bólyai Kollégiummal, a Szépen 
Szólva Irodalmi Körrel és a Térerő Alapítvány-
nyal. Minden programunkat célunk tovább-
folytatni, illetve a jelenleg nem aktív köröket 
igény esetén újraindítani, az új kezdeménye-
zéseket pedig felkarolni. A grafika, a fotó, a 
festészet területén is küldetésünk megmutat-
ni tehetségeinket, hogy minél szélesebb pa-
lettát tudjunk vendégeinknek nyújtani. 
Mindenkit szeretettel vár az Uni-Hotel Diák-
otthon, „Tőlünk sok élmény csak karnyújtás-
nyira van!”. 
 Tóth Evelin

Fotó: Kiss Viktor



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

16 fókuszban

MEGAZIN

2
017. F

E
B
R
U
Á
R

V. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A konferencián köszöntőt mondott Dr. Kecskés 
Judit, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyette-
se, Prof. Dr. Prószéky Gábor, a Magyar Alkalma-
zott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének 
elnöke és Dr. Simigné Dr. habil. Fenyő Sarolta, az 
MTA Területi Bizottsága Nyelvtudományi Munka-
bizottságának elnöke. 

A megnyitó és a köszöntések után plenáris előa-
dások következtek. Dr. Poór Zoltán az új nyelv-
tanítási módszerekről beszélt Új idők – új gene-
rációk – új eszközök – új módszerek – új nyelvi 
változatok című előadásában. A hallgatóság meg-
ismerkedhetett azokkal a kihívásokkal, melyeket 
az új generációk oktatása jelent, és a sikeresen 
használható új módszerekkel. Dr. Drahota-Sza-
bó Erzsébet Tananyagfejlesztés a felsőoktatás-
ban – miért és hogyan? című előadásában a 

germanisztika szakon tanuló hallgatók nyelvtu-
dásának fejlesztéséről beszélt, és az általa erre a 
célra készített tankönyveket mutatta be.

A plenáris előadásokat szekcióülések követték. 
Három szekcióban három különböző helyszínen 
folytak az előadások. Az „A” szekció középpont-
jában általános nyelvpedagógiai témák álltak, a 
hallgatóság megismerkedhetett például a peda-
gógusok tanulásával, a személyes tanári órák 
és a 21. századi technológia ötvözésével, illetve 
a szépkorúak nyelvtanulásának kihívásaival és 
lehetőségeivel. A „B” szekcióban az angol nyelv 
oktatásával kapcsolatos előadásokat hallgathat-
tak meg az érdeklődők, szó volt többek között az 
idegennyelv tanításáról nyelvtanulási nehézség-
gel küzdők számára, online nyelvtudást fejlesztő 
tananyagokról és még egy angol nyelvű logisztikai 
tananyagról is. A „C” szekció a német nyelv tanítá-
sának kérdései köré szerveződött, a hallgatóság 
megismerkedhetett egyebek mellett a DIGIDEUT-
SCH általános iskolások számára készített digi-
tális német tananyaggal, a németórai színházzal 
és a logisztikai terminológia oktatásának lehető-
ségeivel.

A konferenciát interaktív workshopok zárták. Egy 
projektelőkészítő workshop során ismerkedhettek 
meg a jelenlévők az „ENGaGE” tanulási nehézsé-
gekkel küzdő nyelvtanulók számára készülő angol 
és német nyelvű digitális tananyaggal. Az „Együtt-
haladóra NYIT-va” workshop során az Együtthala-
dó programról, a nyelvi hátrányokkal küzdő tanu-
lói csoportok fejlesztéséről és a migráns tanulók 
nyelvi oktatásáról hallhattak a résztvevők.

 Schäffer Anett

tananyagfejlesztés konferencia 
a Miskolci egyeteMen

2017 januárjában Tananyagfejlesztés: új kihívások, lehetőségek és megoldások az ide-
gen nyelvek oktatásában címmel rendezett konferenciát a campuson a Miskolci Egyetem 
BTK Modern Filológiai Intézete, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egye-
sülete és az MTA Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága.

Fotó: BTK Modern Filológiai Intézet
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A Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki 
Karán, illetve jogelődjén, a Kohómérnöki Ka-
ron 1993-tól folyik doktoranduszképzés. Erre 
a doktori programra épülően kapott akkredi-
tációt 2000-ben a Kerpely Antal Anyagtudo-
mányok és technológiák Doktori Iskola, mely 
a Műszaki Anyagtudományi Kar keretében 
működik. 

A Doktori Iskolában az alábbi tématerületek 
közül választhatnak a jelentkező hallgatók: 
Kémiai metallurgia, Határfelületi- és nan-
otechnológiák, Fémek képlékenyalakítá-
sa, Fémtan, hőkezelés, Anyaginformatika, 
Űranyag tudomány és technológia, Nagy-
hőmérsékletű berendezések és hőener-
gia-gazdálkodás, Kerámiák és technológiáik, 
Polimertechnológia, Kémiai folyamatok és 
technológiák.

Jelenleg a doktori iskolában 12 nappali ta-
gozatos és 18 levelező tagozatos doktoran-
dusz tanul. Ebben a tanévben tíz elsőéves 
doktorandusz kezdte meg képzését, közülük 
hatan állami ösztöndíjasok. Nagy népsze-
rűségnek örvend a külföldi hallgatók között 
is a képzés, akik közül sokan a Stipendium 
Hungaricum program segítségével érkeznek 

egyetemünkre. A doktori iskolában főként a 
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudomá-
nyi Karának hallgatói tanulnak tovább. De a 
Debreceni Egyetemen és a Kecskeméti Főis-
kolán diplomát szerzett hallgatók is szívesen 
választják a Kerpely Antal Anyagtudományok 
és technológiák Doktori Iskolát. 

A doktori iskolában, mint ahogy a Műszaki 
Anyagtudományi Kar egészén is családias, 
baráti hangulatban folyik a kutatómunka, a 
doktoranduszok és témavezetők egymás 
munkáját segítik. A doktori iskola közel hu-
szonöt éves múltja alatt majd’ 90 sikeres vé-
déssel büszkélkedhet, ez is bizonyítja, hogy 
a doktoranduszok előrehaladása az iskola 
munkatársainak, oktatóinak, témavezetőinek 
elsődleges célja.  Számos olyan oktató, té-
mavezető dolgozik a doktori iskolában, akik 
itt szerezték PhD fokozatukat, és ma korábbi 
mentorukkal közösen segítik a fiatal kutatók 
munkáját. A doktori iskola kiemelten fontos-
nak tartja, hogy a mindenkori tudományos fej-
lődést folyamatosan kövesse, és szakmailag 
megalapozott képzést biztosítson. A dokto-
randuszokat már évek óta komoly kari projek-
tfeladatokba is bevonják, ami segíti szakmai 
előrehaladásukat. 

Schäffer Anett

BeMutatkoznak a Miskolci egyeteM doktori iskolái

kerpely antal anyagtudoMányok és technológiák doktori iskola

A Miskolci Egyetemen folyó doktori képzésről szóló cikksorozatunk az egyetemünkön 

működő doktori iskolákat ismerteti meg az Olvasókkal, hogy ezáltal is segítsen tájé-

kozódni a kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak. Jelen cikkünkben a Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi Karának doktori iskoláját mutatjuk be.

Fotó: MAK
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Ha maximalista vagy és céltudatos
Mostanában egyre több diákoknak szóló lehető-
ség közül válogathatsz, melyek nem csak a pénz-
tárcádat, de a szakmai fejlődésedet is támogatják. 
Gyakran keresnek a cégek hallgatókat többek 
közt HR asszisztensi, szoftverfejlesztői vagy akár 
fordítói feladatok elvégzésére is. 

Ha nem rémálmod a vizsgaidőszak
Ha van olyan tantárgy, melyből kiemelkedő a tel-
jesítményed, akkor ezzel az 5-ösök mellett még 
pénzt is kereshetsz. Rengetegen hálásak lesznek 
érte a zh és vizsgaidőszak közeledtével. A közös-
ségi oldalakon posztolhatod, hogy vállalsz korre-
petálást, és ha jó tanárnak bizonyulsz, hamaro-
san stabil „ügyfélkört” alakíthatsz ki. Nem a tipikus 
szervezett diákmunka, de kiválóan alkalmas is-
merősök szerzésére, kapcsolatok építésére.

Ha pörgős és sokszínű vagy
Kicsit megrémít a gondolat, hogy egyetem után 
nagy valószínűséggel minden napodat egy irodá-
ban, számítógép előtt fogod tölteni? Akkor hasz-
náld ki, amíg diák vagy és válogass a különböző 
hostess munkák közül! A lehetőségek tárháza 

igencsak széles. Reptethetsz 
drónt hipermarketek játékosz-
tályán, szaloncukrot osztogat-
hatsz télapónak öltözve, esetleg 
hajójegyeket árulhatsz turisták-
nak, hogy csak néhányat említ-
sünk. 

Ha imádod a hobbid
Gondolkodtál már azon, hogy 
milyen lenne, ha profi szinten 
csinálnád a hobbid? Ha például 
imádsz túrázni, biciklizni, sziklát 
mászni, egy túravezetői vizsga 
letétele újabb perspektívákat 
jelenthet a nyári szünetre. De 
akkor se csüggedj, ha kedvenc 

időtöltésed a közösségi oldalakon való lógás. Bár 
ez sok esetben igencsak időrabló tevékenység, 
ha ügyes vagy, akár profitálhatsz is a függőséged-
ből: ahhoz, hogy egy cég jól működjön, manapság 
elengedhetetlen, hogy valaki kezelje a social me-
dia felületeit. Keress egy ilyen pozíciót, és senki 
nem fog rossz szemmel nézni rád, amiért fél na-
podat a Facebookon töltöd. 

A HVG Állásbörzén közel 200 vállalat munkatár-
sától kérdezhetsz személyesen. Gyere el március 
8-9-én a Papp László Budapest Sportarénába, és 
nézz körül a diákoknak szóló lehetőségek között! 
A rendezvény ingyenes, csak regisztrálnod kell a 
www.hvgallasborze.hu oldalon! 

A TÁVOLSÁG NEM AKADÁLY! INGYENES BUSZ 
A RENDEZVÉNYRE!
Az Apollo Tyres Hungary Kft. támogatásával kü-
lönbusz indul a rendezvényre, március 9-én. Küldj 
egy levelet elérhetőségeiddel az ingyenbuszmis-
kolc@hvgallasborze.hu címre MISKOLC tárggyal. 
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Szórólapozás? Adminisztráció? Kóstoltatás? Legtöbbször ezek jutnak először eszünkbe, 
ha diákmunkáról van szó. Szerencsére azonban ennél sokkal bővebb a kínálat. Pedig tu-
datos kereséssel már az egyetem éveink alatt is testhezálló, és referenciaértékű feladato-
kat láthatunk el. A következő cikkben egy kis ötletbörzével szolgálunk, hogy mihamarabb 
megtalálhasd Te is a leginkább hozzád passzoló munkát.

Fotó: internet

a neked való diákMeló
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A pályázat keretében felsőoktatási hallgatók félévát-
hallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra 
pályázhatnak.
Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása 
kétféleképpen lehetséges:
1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobili-
tások
2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
A mobilitás típusai:
1. Féléváthallgatás (Student mobility)
2. Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Stu-
dent mobility)
3. Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short 
Term Excursion)

A pályázat határideje: 2017. június 15.

További információ: 
http://tka.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa

A pályázat keretében jogi személyiségű szerveze-
tek és magánszemélyek pályázhatnak maximum 
6.000 euró / minimum 6.000 euró támogatásra kul-
turális, oktatási, környezetvédelmi, média-, vállal-
kozásösztönző, turisztikai és társadalmi projektek, 
valamint intézményi és kutatási együttműködések 
megvalósítása érdekében.
A projektben legalább három, visegrádi országból 
származó szervezetnek kell részt venni.
Támogatható témakörök:
- kultúra és közös identitás

CEEPUS HALLGATÓI MOBILITÁSI 
PÁLYÁZATOK 

Nemzetközi Visegrádi Alap – 
Small/Standard Grants 2017

A pályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, 
bármilyen tudományterületen végezhető felfedező 
kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban 
foglaltaknak.
A projekt végrehajtására posztdoktorok esetében a 
kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap, kutatók és 
fiatal kutatók esetében 48 hónap áll rendelkezésre. 
A projektnek 2017. szeptember 1. és 2017. decem-
ber 1. között kell megkezdődnie.

A pályázat határideje:
- posztdoktorok esetében: 2017. február 27.
- kutatók esetében: 2017. március 2.
- fiatal kutatók esetében: 2017. február 28.

További információ:
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/
nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/poszt-
doktori-kivalosagi-program/pd-17
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/
nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/kutata-
si-temapalyazat/k-17
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/
nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/fia-
tal-kutato-kutatasi-temapalyazat/fk-17

 Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Titkárság

A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS IN-

NOVÁCIÓS HIVATAL PÁLYÁZATAI POSZT-

DOKTOROKNAK, KUTATÓKNAK ÉS FIATAL 

KUTATÓKNAK

- oktatás és kapacitásépítés
- környezet
- demokratikus értékek és média
- közpolitika és intézményi partnerségek
- tudományos eredmények cseréje és kutatási 
együttműködés
- regionális fejlődés, vállalkozói szellem és turizmus
- társadalmi fejlődés.

A pályázat határideje: 2017. március 1., június 1., 
szeptember 1. és december 1.

További információ:
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Fotó: internet
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Elengedhetetlen nyelvtudás

Az első és talán legfontosabb követelmény a 
nyelvtudás. Vannak olyan területek, amelyek 
nyelvtudás nélkül már nem is működnének, 
például a turisztika. De manapság már szinte 
az összes szakma megköveteli a különbö-
ző idegen nyelvek ismeretét. Egy felmérés 
szerint az álláshirdetések 68 százalékában 
feltétel legalább egy idegen nyelv tudása. 
Az addig rendben van, hogy szükségesek 
az idegen nyelvek, de az sem 
mindegy, hogy melyek 
a kiemelkedő fontos-
ságúak, hiszen kb. 
6000-7000 nyelv 
létezik. Az előbb 
említett felmérés 
68 százalékából 
majdnem az ösz-
szes, 64 százalék 
az angol nyelv tu-
dását jelöli meg 
követelményként. 
A második helyen a német áll, 

majd kis százalékban megjelenik a francia, a 
spanyol, az olasz, az orosz, a lengyel, a ro-
mán és a szlovák. Egyáltalán nem meglepő, 
hogy az angol nyelv az aranyérmes, hiszen 
ez a világnyelv, más néven a nemzetközi 
kommunikációs nyelv. 

Mivel ma már ennyire szükséges minden-
hez az idegen nyelvek ismerete, sok általá-
nos iskola már első osztálytól, sőt van olyan, 
ahol már óvodától kezdve oktatják ezeket. 
A középiskolában követelmény, és nagyon 
sok lehetőség van a különböző középfokú 
vagy felsőfokú nyelvvizsgák megszerzésére. 
Azonban a Miskolci Egyetemen is minden 
kar hallgatóinak lehetősége van a nyelvta-
nulásra. Az alapnak számító angol és német 
nyelvtől kezdve az oroszon, spanyolon és 
olaszon át egészen a kínai nyelvig. Sosem 
lehet hátrány, ha több nyelven is tudunk kom-
munikálni, ahogy egy mondás tartja, az igazi 
határokat a beszélt nyelvek határozzák meg.

A modern technológia kora

Mindenki tudja, hogy nagyon is modern 
korban élünk. Már szinte létez-

ni sem lehet az inter-
net, az okostelefo-
nok, számítógépek, 
laptopok és minden-
féle további kütyük 
nélkül. Vajon azonban 

azt is tudjuk, hogy ez 
a tudás a munkahelye-
ken is igen szükséges 
lehet? A nyelvtanuláshoz 

hasonlóan szinte minden 

Plusz képzések az egyetem alatt – 
avagy mit érdemes elvégeznünk még?
Tanulunk az egyetemen sok éven át, az adott szak minden csínját-bínját megismerjük. Már ké-
szen állunk arra, hogy dolgozzunk, megálljuk a helyünket a munkaerőpiacon, és saját lábra áll-
junk. Elegendő-e azonban ez a tudás? Elég, ha bejárunk az órákra, sikeres vizsgákat teszünk, 
és fejest is ugorhatunk a nagy betűs életbe? A mai világban már sokkal többet megkövetelnek 
a fiatalságtól. De mégis melyek ezek a plusz dolgok?
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munkára vonatkozó álláshirdetésekben elvá-
rás valamilyen szintű számítógépes ismeret. 
Persze vannak olyan állások, ahol már min-
denféle programot kell írni, és magas szintű 
képzettség kell. De valószínű, akik ilyen terü-
leten szeretnének dolgozni, ezekkel tisztában 
is vannak. 

Mi a helyzet az alap 
és felhasználói szint-
tel? Például ha valaki 
tudja szerkeszteni a 
szöveget Wordben, és 
az Excelben is képes 
függvények, képletek se-
gítségével számolni, azt 
már nevezhetjük felhasz-
nálói szintnek. A legtöbb 
munkahelyen ez az elvárás. 
Felmérések szerint ezeket 
a számítógépes ismerete-
ket az állásinterjúkon csak 
nagyon kevés alkalommal 
ellenőrzik. A szakmai tudással, nyelvtudás-
sal kapcsolatos kérdések mellett ez is szóba 
kerül, de legtöbbször a próbaidőben derül ki, 
hogy tényleg elegendőek-e az illető számító-
gépes ismeretei.

Akárcsak a nyelveknél, a számítógépek terü-
letén sem hátrány komolyabb a tudás, megéri 
tehát megszerezni a szükséges ismereteket. 
Létezik az úgynevezett ECDL, vagyis Európai 
Számítógép-használói Jogosítvány, amely 
egy Európa szerte egységes, és az informa-
tikai és felhasználói ismerete- ket iga-
zolja. Ennek kiadására csak 
a Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaságnak 
van jogosultsága. Azonban 
a középiskolai informatika 
érettségivel is igényelhe-
tő. De aki erről lemaradt, 
akkor sem túl késő, mert 
rengeteg tanfolyam léte-
zik, valamint a Miskolci 
Egyetemen is szert le-
het tenni informatikai és 
számítógépes ismere-
tekre.

Autóval a siker felé

Ha munkahelyről, álláskeresésről van szó, 
csak nagyon keveseknek jut eszébe, hogy 
előny lehet, ha valaki tud vezetni. És most 

elsősorban nem a sofőrökről 
van szó, hanem bármelyik 
másik szakmáról. Ha nem 
közvetlenül a munkavégzés 
folyamatát nézzük, akkor 
is jelenthet előnyt. Sokkal 
könnyebb autóval közle-
kedni, gyorsabban el lehet 
jutni egyik helyről a másik-
ra, nem kell a buszmeg-
állóban várakozni a nyári 
hőségben, vagy a téli 
fagyban. Az ember sok-
kal gyorsabb, mobilabb 
és rugalmasabb ezáltal. 

A rugalmasság pedig elég 
fontos egy álláshoz. A munkáltatók is in-

kább azokat a személyeket részesítik előny-
ben, akik bármilyen helyzetben ott tudnak 
teremni. A mai világban, ahol mindenki rohan, 
mindent szeretne a lehető leghamarabb meg-
kapni és elérni, nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyorsaságra.

A jogosítvány megszerzésére számtalan 
lehetőséget találunk bárhol. Viszont nyitott 
szemmel kell járni, hiszen akkor megláthat-
juk a kedvező eseteket is. Például a Miskol-
ci Egyetemen is van lehetőség, tanfolyam a 
jogosítvány megszerzésére, sőt még kredit is 
jár érte.

Megkaptuk tehát a választ. Nem 
elég csupán az egye-

temen ülni és 
tanulni, mert 

egyre nagyob-
bak az elvárások 
az életben. Nyi-
tottnak kell len-
nünk mindenféle 

plusz tudásra. 

 Krajnik Dorka
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The Carnival of Venice starts every year two 
weeks before Shrove Tuesday and ends on 
Shrove Tuesday, 40 days before Easter. This 
year the carnival starts on February 11 and 
ends February 28. Every carneval has a dif-
ferent theme, this year the theme is „Vanity 
Af-fair”, so it comes from the title of William 
Makepeace Thackeray’s famous novel and 
all meanings and forms of vanity can appear 
in the programmes or in the costumes of the 
participants. 

According to the legend the first carnival in 
Venice was celebrated when the Republic of 
Venice gained a victory over Patriarch Ulrico 
in 1162, but the festival became official only 
in the Renaissance era. It can be the reason 
why the traditional costumes feature elabo-
rate Renaissance style dresses. The festival 
helped the city to show the world the richness 
of Venice. Under the rule of the King of Aus-
tria in 1797 the carnival was outlawed, even 
wearing masks was forbidden. The carneval 
started to appear again in the 19th century, 
but mostly as private celebrations. The Carni-
val officially reappeared in 1979. A lot of tour-
ists come to the city this time of the year to 
enjoy the magical atmosphere.

One of the most important events is the „Best 
masked costume contest”. Participation in 
the contest is free; you only need to register 
beforehand to parade on the stage in your 
most creative costume. Buying a Venetian 
mask is essential for the real Carnival expe-
rience – but of course you can buy Venetian 
masks at any time of the year. Initially people 
could not only wear masks for two weeks, but 
from Saint Stephen’s Day (December 26) till 

Shrove Tuesday, and also on Ascension (Holy 
Thursday), and from October 5 to Christmas 
as well. Basically Venetians spent a large part 
of the year in masks: disguising one’s real self 
and pretending to be someone else was part 
of being a Venetian. 

When we buy a Venetian mask, we usually 
buy a volto which means face in Italian. It is 
richly decorated and covers the whole face 
and is secured by a ribbon. But there are a 
lot of different types of masks, including some 
of the very interesting and unique types you 
can read about below. The different types of 
masks represent different characters, and it 
even became popular for people from differ-
ent occupations to wear different masks to 
identify themselves.

The bauta mask covers the whole face. It was 
initially white, but nowadays it is often gilded. 
Bauta has a prominent nose, no mouth and a 
beak-like chin, which makes it easier for the 
wearer to eat without removing the mask. In 

Masks and Renaissance dresses
Carnival of Venice
For a couple of days in February Venice transforms into a magical place where you can be 
anybody you want and anything can happen: the Plague Doctor can go on a date with the 
mute servant woman or you can wear Renaissance dresses for a week. The Carnival of Venice 
is one of the most famous carnivals in the world, but do you know all the wonderful customs 
connected with it?

Fotó: internet
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the 18th century the bauta mask accompa-
nied by a black cape was worn by citizens 
when political decisions were made. In this 
way the citizens could remain anonymous, so 
it meant a somehow secret ballot. Of course, 
the anonymity had a disadvantage as well, as 
it was not permitted to bear weapons when 
wearing this type of mask. 

The Plague Doctor mask is the most distin-
guishable and the most frightening of all with 
its big beak and eyeholes. The mask is usual-
ly white, and its name comes from its history. 
People believed that they could prevent the 
disease by wearing the mask.

The servetta muta/ mute servant woman 
mask is a black velvet mask with no mouth 
part and the mask was held on place not by a 
ribbon but by a button which was held in the 
wearer’s mouth so they were unable to speak.

The Colombina mask, which is richly decorat-
ed, only covers half of the face, it ends under 
the nose and the upper cheeks. The name 
of the mask comes from a typical Commedia 
dell’arte character, the maidservant.

Mask-making is a special profession; many 
times it runs in the family, and it is respected 
by others. Helping the people to change their 
identities and try to be someone else requires 
special attention to details. But the cheap, 
mass-produced masks coming from China 
created new problems for the mask makers. 

The programmes of the Venetian Carnival this 
year, among many others, include ice-skating, 
water parade, Lido in Love, a Valentine’s Day 
programme, carnival street show and a beau-
tiful water show, which will officially open the 

carneval and in which the vanity of the under-
world will be on the stage. The most central 
place of Venice, St. Mark’s Square, will be the 
home to Creatum Vanity Af-fair full of artisans. 
The visitors will be able to see the best gondo-
las, oars and masks. One of the most special 
events, the Festa delle Maria goes back to the 
tradition that the Venetian Doge offered jew-
els as bridal dowry to twelve beautiful, poor 
Venetian girls. 

But if you don’t get the chance to feel the at-
mosphere of the Venetian carnival, you can 
recreate it by holding a Venice-inspired party 
with elaborate masks and costumes!
Anett Schäffer

Ascension – mennybemenetel/
áldozócsütörtök
bridal dowry – hozomány
doge – dózse
elaborate – kidolgozott
gilded – aranyozott
mute – néma
oar – evező
plague – pestis
Shrove Tuesday – húshagyókedd
vanity – hiúság
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Szerinted mi az oka an-
nak, hogy a laikus közön-
ség ezeket az egészsé-
ges és kiegyensúlyozott 
táplálkozás kiegészítésé-
re szánt termékeket mind 
a mai napig előszeretettel 
azonosítja a profi testépí-
tők és versenysportolók 
által használt anabolikus 
steroidokkal és egyéb 
teljesítményfokozó ké-
szítményekkel?
Nagyon sok ember (laikus) 
nem tájékozódik, és egyből 
a szteroidokkal azonosítják 
a termékeket. Ezenfelül, 
azokról a testépítőkről, akik 
lejárnak a terembe, általá-
nosságban sokan gondol-

ják, hogy szterodiokkal élnek. Ezt mindenki 
döntse el maga, ebben nem foglalunk állást! 
Egy biztos, mi senkinek sem ajánljuk, hogy 
szteroidokhoz nyúljon! Amatőr szinten, meg-
felelő orvosi háttér megléte nélkül, az ana-
bolikus szetroidok alkalmazása beláthatatlan 
károkat okozhat, fizikailag és mentálisan egy-
aránt. Rengeteg a hamisítvány is a piacon, a 
bevizsgálatlan termék.

Véleményed szerint van-e valaha esély 
arra, hogy az étrendkiegészítőknek javul-
jon valamelyest a sajtója az átlagemberek 
körében, vagy továbbra is kizárólag a tel-
jesítmény-sportok szubkultúrájának ré-
szét képezik majd?
Természetesen javulni fog, hiszen a fiatal 
generáció mindennapi étkezéséhez egyre in-

kább hozzátartozik a fehérje, bcaa, glutamin 
és a további táplálékkiegészítők fogyasztása. 
Többet sportolnak, odafigyelnek arra, mit esz-
nek. Amennyiben a kedves vásárlók felkeres-
nek minket, teljes körű tanácsadással állunk 
rendelkezésükre.
Fontosnak tartod, hogy az általatok forgal-
mazott termékek ellenőrizhető forrásból 
származzanak, és megfeleljenek a legszi-
gorúbb minőségbiztosítási rendszer köve-
telményeinek?
Természetesen. Minden termékünk megfelel 
az OÉTI előírásoknak, és folyamatosan moni-
torozzuk azokat a termékeket, amelyek nem 
lehetnek forgalomban. Mi csak és kizárólag 
a legjobb minőségű, legkiválóbb termékeket 
forgalmazzuk. Talán végeredményképpen ez 
is pozitívan hathat ezen termékek megítélé-
sére.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
ezek a termékek egy egészséges étrend 
kiegészítésére szolgálnak, melyet a rend-
szeres testmozgás által kiváltott stressz 
és hiányállapotok csökkentése céljából 
szükséges alkalmazni. Vannak olyan mód-
szerek, előírások melyeket érdemes követ-
ni annak érdekében, hogy optimalizáljuk a 
táplálékkiegészítők hasznosulását?

Különböző módszerek léteznek még termék 
csoportokon belül is. Talán az a legfontosabb, 
hogy megfelelően időzítsük az alkalmazásu-
kat, így célszerű reggel az ébredést követően, 
illetve az edzést megelőzően és közvetlenül 
utána. Erről megfelelő és szakszerű tájékoz-
tatást adunk minden kedves vásárlónknak.

Mi az, amit elvárhatunk ezen termékek 

Kezdő „Kieg” Körkép
Idestova több mint tíz éve már annak, hogy súlyzós edzéssel, és ezáltal, az egészséges táp-
lálkozással és táplálékkiegészítőkkel foglalkozom, ám minduntalan beleütközöm (és szerintem 
ezzel a problémával nem vagyok egyedül) a hozzá nem értők (család, ismerősök) rosszalló 
megjegyzéseibe, negatív hozzáállásába. A nyilvánvalóan téves sztereotípiák pedig egyértel-
műen az általános tájékozatlanság termékeny talajából sarjadnak. Hogy némileg eloszlassam 
a tudatlanság tejködét, Zakhár Mariannt, a miskolci Bodybuildingbolt tulajdonosát kérdeztem 
a témával kapcsolatban.

Fotó: Csellár Adrián MEGAZIN
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fogyasztásától? Milyen szintű fizikális és 
életminőségbeli változások érhetők el egy 
nem verseny szerűen sportoló személy 
számára?
Alapvetően azt kell tisztáznunk, hogy a legna-
gyobb hangsúly a helyes táplálkozáson van. 
Milyen jogon várhatnánk el bármilyen ered-
ményt, ha egészségtelenül étkezünk, és mel-
lette olyan mérgekkel pusztítjuk a testünket, 
mint a nikotin és az alkohol. Természetesen 
az étrendkiegészítők nem csodaszerek, de 
megfelelő odafigyeléssel nagyban hozzájá-
rulnak az általános közérzet javulásához, va-
lamint az erő- és izomtömeg növekedéséhez. 
Be kell látnunk továbbá, hogy felesleges túl 
magasra tenni a mércét, és a profi sportolók 
(átlag)emberfeletti teljesítményét megcéloz-
nunk. A versenysport sokkal inkább a pénzről, 
mintsem az egészségről szól manapság. Pró-
báljuk meg inkább saját magunkkal felvenni 
a versenyt, melyhez kiváló segítséget nyújta-
nak a táplálékkiegészítők. 

Mivel bátorítanád azokat, akik ismerked-
nének az étrendkiegészítők világával, de 
még hezitálnak kilépni a társadalom mé-
telyező prekoncepcióinak bénító bűvkö-
réből?
Elsősorban kérjék ki egy szakértő személy 
tanácsát, és vegyék a fáradtságot, hogy ön-
állóan is utána nézzenek a dolgoknak. Ne 

legyenek restek “megcsinálni a házi felada-
tot”, ha szeretnének eredményeket elérni. 
Kulcsfontosságú a szorgalom és az akarate-
rő is. Higgyék el, hogy a befektetett munka 
idővel megtérül. Nem elég csak bekapkodni 
a különböző tablettákat, aztán várni a csodát. 
Ugyanakkor, ha a táplálékkiegészítőket tuda-
tosan és körültekintően alkalmazzuk, bizto-
sak lehetünk abban, hogy végül elérjük a cél-
jainkat. Egyszer és mindenkorra tisztáznunk 
kell, hogy a téplálékkiegészítők (aminosavak, 
vitaminok, ásványi anyagok, stb.) bárki által 
biztonságosan alkalmazhatóak, ellenőrzött 
forrásból származnak, és ami a legfontosabb, 
hogy mentesek mindenfajta szteroidtól, me-
lyek ugyan látványos eredménnyel kecsegtet-
nek, de veszélyesek az egészségünkre. Mi, itt 
a boltban, ezt fő szempontnak tartjuk és a vá-
sárlóinknak csak a legjobb minőségű, ellenőr-
zött termékeket árusítjuk. Ha bárkinek, bármi-
lyen kérdése lenne a témával kapcsolatban, 
nyugodt szívvel forduljon vele hozzánk, mi a 
legjobb tudásunk szerint igyekszünk segíteni, 
hiszen az egészség a legfontosabb!

Köszönjük a beszélgetést, és további sok si-
kert kívánunk! Ezek után minden kedves ol-
vasónknak bátran ajánljuk, hogy próbálják ki 
ezeket a termékeket, az üzletben szakszerű 
tanácsadás vár minden kedves vásárlót, hi-
szen az egészség a legfontosabb! 

Fotó: Csellár AdriánMEGAZIN
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Fotók: internet

Különböző sportágak a nagy hidegben
Az egyik legnépszerűbb téli sport, amelyet 
egészen a kisgyerekektől az idősebbekig is 
űznek, a korcsolyázás. Amellett, hogy nagyon 
jó szórakozás, akár egyedül, akár barátokkal 
siklunk a jégen, a korcsolyázás megmozgatja 
minden izmunkat. Valamint fejleszti az egyen-
súlyt, a gyorsaságot és mozgékonyságot. 
A másik olyan sport, amely az egész testet át-
mozgatja, de főleg a combokat és a karokat, 
az a sífutás. Hosszú időn keresztül kell megál-
lás nélkül mozogni, tehát elég sok kalóriát tu-
dunk elégetni. A sílesiklás közben talán nem is 
az a legfontosabb, hogy milyen izmokat moz-
gat meg, hanem maga az élmény, a sebesség 
érzete. 
Akik a csoportos tevékenységeket kedvelik, 
vagy egy kis játékra vágynak,  azoknak ajánlott 
a jégkorong. Egy befagyott tó, vagy korcsoly-
apálya remek lehetőségeket nyújt a jégkoron-
gozáshoz. Fontos a gyorsaság, a koncentráció 
és persze a rengeteg energia.
Ha pedig már kipróbáltunk mindent, és már 
inkább a melegebb időre vágyunk, akkor épp 
ideje szaunázni! Nagyon jót tesz az egészség-
nek, hiszen méregtelenítő és immunerősítő 
hatása van. Megszépíti a bőrt, segít ellazulni 
és elkerülni a stresszt. 
Mire vigyázzunk, ha téli sportokat űzünk?
Bármilyen idő is legyen, nagyon fontos, hogy 

elegendő folyadékot vigyünk be a szerveze-
tünkbe. Sosem szabad túl nagy fába vágni a 
fejszénket! Ha még kezdők vagyunk, inkább 
kérjünk segítséget, ne hagyatkozzunk saját 
magunkra, ezzel elkerülhető sok baleset. A 
megfelelő felszerelés is szükséges. Sisak, 
csukló-, könyök- és térdvédő. Bármennyire is 
szeretjük a sportot, a testi épség a legfonto-
sabb!
Az egyik alapszabály pedig, hogy ne fagy-
junk meg, a réteges öltözködés. A sapka, sál 
és kesztyű mellett ne hagyjuk otthon a meleg 
polár pulóvereket, az aláöltözeteket sem. A 
kabátunk és lábbelink pedig legyen mindig jól 
zárt és vízálló.
Ha pedig hosszabb időre megyünk a nagy hi-
degben, mindig értesítsünk valakit a biztonsá-
gunk érdekében! 
Szerencsések vagyunk, hiszen Miskolcon és 
környékén sok mindent kipróbálhatunk a fent 
említett sportágak közül. Sőt, a közelben lévő 
Bükk-hegység csodás lehetőséget nyújt a 
túrázásra is. De a korcsolyapálya is üzemel 
egész télen. Aki bátrabb, az pedig a befagyott 
tavakon (például a Mályi tó, vagy a Hámori-tó) 
próbálhat szerencsét. Bánkút pedig a szánkó-
zásnak, valamint a síelésnek ad otthont. Ha a 
szemünket szeretnénk gyönyörködtetni, ellá-
togathatunk Lillafüredre a befagyott vízesést 
és a meseszép tájat megtekinteni.
 Krajnik Dorka

Téli sportok
Ha a sportolást vagy az edzést próbálják népszerűsíteni, az egyik leggyakoribb motiváció 
a: "Mindjárt itt a strand szezon, legyen neked is bomba tested!". De télen, a szoba melegét 
élvezve, forró teát kortyolva vajon kinek jut eszébe, hogy majd hogy fog kinézni a medencék 
mellett? Pedig a hidegebb hónapokban is rengeteg sportolási lehetőségünk van.
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Fotó: #zsellerMEGAZIN
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Chilis bab
Első receptem a méltán közkedvelt és szerin-
tem a kollégiumokban legtöbbet főzött chilis 
bab. Higgyétek el, nem kell a tasakossal fog-
lalkozni, 25-30 perc alatt összedobod a sajá-
todat, sokkal jobb az íze, és 1500 Ft-ból kijön 
az egész.

Hozzávalók (3 gépésztől – 6 bölcsészig):
•  500 g darált hús  

(sertés, csirke, pulyka, stb…)
• 1 konzerv kukorica 
• 2 konzerv vörösbab
• 500 g paradicsompüré
• 2 fej vöröshagyma
• egy evőkanál olaj vagy zsír
• három kávéskanál erős pista
•  két kávéskanál oregánó, majoránna, piros-

paprika, őrölt fahéj
•  ízlés szerint só, bors és fokhagyma granu-

látum
• sör, ízlés szerint 

Megbontasz egy sört, hogy ne száradj ki fő-
zés közben (ez nem kötelező).  A zsiradékon, 
alacsony lángon (tudom, hogy rezsó van) 
üvegesre pirítjuk a felaprított hagymát, ezek 
után maximumra vesszük a rezsót, és rá dob-
juk a húst. Nagyon fontos! A húst nem párol-
juk, mert akkor büdös lesz, és nem lesz jó az 
íze, ezért kell folyamatos kavargatás mellett 
pirítani. Amikor már a hús alól elillant az ösz-
szes folyadék, sózzuk, borsozzuk, rá kerül 
a fokhagyma granulátum, fahéj, erős pista, 
oregánó és a majoránna. Ezek után gyorsan 
átkeverjük, mehet rá a bab és a kukorica. 
Mindkettő lé nélkül! Ismételten átkeverjük, 
azután pedig lehúzzuk a tűzről, mehet rá a 
piros paprika, ismét keverés aztán vissza a 
tűzre. Legutoljára megy rá a paradicsompüré. 
10 perc alatt összerottyan, és már ehetitek is.
Jó étvágyat! Szurplííz! 

#zseller

így főzz a koliBan

Sziasztok!

A MEgazin szerkesztősége új rovattal kedveskedik a számotokra, amelyet „Így főzz a ko-

liban” címen indít útjára. Előzetesen elmondva nem hivatalos szakács írja a recepteket, 

és nem is az internetről szedem le, csak gyorsan, olcsón elkészíthető és laktató ételek 

receptjeit írom le nektek. Pontosan ezért fontos az is, hogy minden alapanyag könnyen 

elérhető legyen számotokra. Éppen ezért minden főzéshez használt alapanyagot a 

Lidlből szedek össze, így elég, ha csak odáig battyogtok el egy fárasztó nap után 

vagy egy másnapos délelőtt. :) Kezdjük is!
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28 Kultúra

Az első világháborút követően Oroszország-
ban, Japánban és Magyarországon játszódó 
történetben két ember szerelmét követhetjük 
nyomon, akik a múló évek után sem vágynak 
másra, minthogy egymáséi lehessenek. 
A darab zenei világában keveredik a köny-
nyű amerikai dzsessz a magyar népzenével, 
megteremtve azt a sajátságos zenei világot, 
mely Ábrahám Pál operettjeire oly jellemző. 
Olyan slágerek csendülnek fel az előadás-
ban, mint a 32-es baka vagyok én, a Pardon 
Madame, a Honvéd Banda szól a Stefánián, 
a Good Night, az Ahol az ember fölmászik a 
fára, ott van Budapest, melyeket mind-mind 
régi ismerős dallamokként élvezhetünk újra 
és újra. 
Az előadás olyan magával 
ragadó és lendületes, hogy 
az embernek felocsúdni 
sincs ideje. „Vágyakozás, 
sok nevetés és egy minden 
akadályt leküzdő szerelem 
– ez a Viktória!” – olvas-
hatjuk a színház honlapján 
a darabról, és valóban, az 
érzelmek mellett egy igazán 
sok vidám pillanatot okozó, 
gondokat messze feledtető 

180 perc az, amire jegyet vált a néző. Rit-
kán találkozni vidéki repertoárban olyan 
előadással, amelyet bármikor megnézne az 
ember újra, ez a darab pont ilyen. 
E sorok írójának Szőcs Artúr főszereplésé-
vel sikerült megtekinteni az operettet, aki 
kiválóan alakította Koltay István kapitány 
karakterét. De ki ne lenne kíváncsi arra is, 
hogy egy másik szereposztásban hogyan 
formálja meg Dolhai Attila ezt az érdekes 
egyéniséget? Ebben az évadban ugyanis 
a Budapesti Operettszínház színművésze 

visszatér Miskolcra, ahol anno Kerényi Miklós 
Gábor felfedezte. 
A főhős karakterén kívül még a Jancsit alakító 
Somhegyi György játékát érdemes kiemelni, 
aki lehengerlően hozza az egyszerű cigányp-
rímás figuráját. De sorolhatnánk a szereposz-
tást a végéig, a szereplők profin játszanak, 
ahogyan a zenére sem lehet panasz, amire 
Philippe de Chalendar és Cser Ádám karmes-
terek neve a garancia. 
Reméljük, sok évadot megér még az előadás, 
ami bizonyítja, nem kell Budapestre utazni 
egy felejthetetlen operett-esthez.
 Tóth Orsi

viktória

szenzációs operett a Miskolci neMzeti színházBan

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház MEGAZIN
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Ábrahám Pál operettje egy első világháborús magyar honvéd kapitányról, a szárnysegédjéről, 
no meg a gyönyörű Viktóriáról és a szerelemről szól.
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Fotó: Miskolci Nemzeti Színház

Euripidész metsző iróniával reflektált a kora-
beli athéni társadalomra. Utolsó drámájának 
középpontjában Pentheusz (Harsányi Attila), 
Théba ura áll, aki megtiltja, hogy a város pol-
gárai ünnepeljék Dionüsszoszt (Bodoky Márk), 
a bor, a szórakozás, a testiség és a szenvedé-
lyek istenét. Dionüsszosz ezért útra kel, hogy 
bosszút álljon a pimasz halandón – ebben 
pedig a városhoz közeli erdőben önfeledten, 
vadul táncoló bakkhánsnők lesznek a segítsé-
gére.

Ez tehát az alaptörténete annak a 9 színészt 
mozgató zenés bakkhanáliának, amelyet meg-
illet a 18-as jelzés, mivel a gyanútlan és a fel-
készült nézőt is egyaránt meglepte a darab 
pucérsága. Nem volt szükség nagy díszletek-
re, de amit használtak, az tökéletesen átad-
ta a dionüsszoszi romlás és orgia szellemét. 
A színpadkép állandó volt: egyik oldalán egy 
kismedencével, másikon rudakkal volt felsze-
relve, amelyeket minden színpadon lévő hasz-
nált is. Öltözetében is puritán szereplőink vagy 
egyszerűen semmit nem viseltek, vagy pedig 
alig valamit, ami erősítette a vissza-visszaté-
rő sztriptízbár helyszínét. Ezek persze csak a 
dionüsszoszi oldal jellemzői, de megjelent az 
ellenpólusa is: Pentheusz és hű szolgái tilta-
kozása.

A két vezér párbeszédei általában egy 
újabb helyszínen, mégpedig a színpad fölött 

zajlottak, ezzel jelezve az istenek helyszínét, 
amely az ember földi léte felett helyezkedik el. 
Ezt azzal is erősítették, hogy az isteni szereplő 
Dionüsszosz többször alakot és személyt vál-
tott, nagyon egyedi megjelenítési módja volt 
például az, amikor egy élő teknősbéka „játszot-
ta” őt. Bodoky Márk volt egyetemi hallgató első 
nagy szereplése volt ez a darab, és engem 
többször is meg tudott téveszteni. Két szemé-
lyiség váltakozott a szerepében, és a hatalom-
szomjas istenség legalább annyira borzongató 
volt, mint a behízelgő kisfiú karaktere. Nagyon 
jó lehetőség volt ez számára, amelyet maximá-
lisan kihasznált tehetsége bemutatására.

A modern díszlet- és jelmezelemek mellett vi-
szont megmaradt a párbeszédek euripidészi 
jellege, illetve a Seres Ildikó által játszott kar-
mesternő kardalai is korabeliséget tükröztek. 
Emellett viszont ellentétet képezett a vetítés és 
a diszkózene használata. A darab végkifejlete 
nagyot ütött, megvolt a katarzisélmény, amely 
az emberi természet kettősségéből adódott, és 
ezt nagyon jól választott eszközök segítségé-
vel adták át a nézőknek.

Komoly darab volt, fontos üzenettel, amelyet 
az est végén még sokáig emészt az ember, így 
azoknak nem ajánlom, akik szórakozni szeret-
nének egyet, mert ehhez a darabhoz azért kell 
gyomor. De éppen ez a színház feladata: hogy 
elgondolkoztasson, és hasson a nézőjére.

 Tóth Evelin

Bakkhánsnők

Euripidész darabja az emberi természet kettőségéről szól, arról, hogy életünk során 

örökké keressük a rendet, a biztonságot, miközben szívünk mélyén káoszra, szenvedé-

lyekre és élvezetekre is vágyunk. A színészi összjátékon alapuló, a művet mai nyelven 

újragondoló előadás arra keresi a választ, hogy miként találhatjuk meg a köztes utat e 

végletek között – és milyen büntetés jár azért, ha elvétjük azt.
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könyvtár a könyvtár alatt, avagy 
a selMeci MűeMlékkönyvtár a Miskolci egyeteMen 

A központi Könyv-
tár, Levéltár, Múze-
um épületét 1969 
nyarán adták át. Az 
épületegyüttes két 
szintből áll, fent az 
olvasóterem, lent 
pedig a levéltár és 
a műemlékkönyvtár 
kapott helyet. Miu-
tán Miskolcon meg-
alakult a Nehézipari 
Műszaki Egyetem, 
a Sopronból Mis-
kolcra való átköltözés során (1949-1959) a 
könyvtár is áttelepült. Az 1735 és 1918 közötti 
időszakból a 45 ezer darabból álló könyvállo-
mány háromnegyed része került át Miskolcra, 
egynegyed része pedig Soproni utódintéz-
mény könyvtárában maradt. Európában ez 
az egyetlen 18. századi alapítású, és szinte 
hiánytalan műszaki-természettudományos 
szakkönyvtár, amely épségben megmaradt. 
A könyvtár 132 négyzetméteren, légkondi-
cionált múzeumteremben tekinthető meg, 
ahol a látogató a gyűjtemény hét és félezer 
egységét láthatja, abban az elrendezésben, 
ahogy annakidején az akadémián volt (1862). 
A kiállítás magába foglalja a selmeci ásvány-
gyűjtemény ritka aranyérc kincseit is. Az ál-
lomány rendezését, feldolgozását Zsámboki 
László és munkatársai végezték az 1970-es 
években.
A Könyvtár azonban sok más programnak is 
színteret ad. 2015–2016 a Selmeci Diákha-
gyományok éve volt. Az ekkor megszervezett 
programsorozat keretében – Sopron, Miskolc 

és Selmecbánya régiójára vonatkoztatva – 
egyetemünk könyvtárában is kiállítás nyílt, 
mely magát az elő hagyományt hivatott be-
mutatni. 2014-ben a selmeci diákhagyomá-
nyok bekerültek az UNESCO jegyzékébe, és 
ezáltal a következő évben programsorozat 
indult, melynek célja az volt, hogy hagyomá-
nyainkat megismertessük a városok lakossá-
gával. A kiállítás a selmecbányai akadémián 
kialakult, ám a ma is élő hagyományrendszert 
ismerteti a közönséggel. A fő hangsúlyt arra 
tette, hogy a diákság hogyan éli meg ma az 
egykori hagyományokat. A kiállítás történeti 
visszatekintést alig tartalmaz, és kizárólag a 
jelenre fókuszál. Vagyis a hagyomány átörö-
kítésének és mostani megélésének közössé-
gi formáit mutatja be, nagyméretű fotókópiák 
segítségével. Az eredeti képeket digitális for-
mában a miskolci és soproni diáktársaságok 
bocsátották az Egyetemi Múzeum részére. A 
kiállítás megtekinthető 2017. február 28-ig a 
Központi Könyvtár olvasótermében.  

 Tóth Bogi
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Egyetemünk könyvtárát minden egyes hallgató jól ismeri. Széles körű tudományos könyvkíná-
lata kielégíti a karok igényeit. De nem csak kölcsönzések miatt szeretik a diákok. Van aki ta-
nulni jár oda, van aki nyomtatni, van aki délutáni programokon vesz részt, vagy csak néhány 
perces csendes pihenőre tér be – kihasználva a könyvtár nyújtotta kényelmes babzsákokat. 
Azonban van valami, ami egyre jobban elkerüli a hallgatók figyelmét, ez pedig a Selmeci 
Műemlékkönyvtár, amely kvázi múzeumként is üzemel. 
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Dr. Jorge dos Santos, aki a bizottságban vég-
zett munkája mellett a németországi Helmholtz 
Kutatóintézet Szilárd Fázisú Kötéstechnológi-
ák Osztályának vezetője, megkeresésünkre 
elmondta, hogy az eddigi üléseiket többnyire 
Németországban és Franciaországban tartot-
ták, azonban most úgy gondolták, hogy a Mis-
kolci Egyetem szakmai hátterére építve ideje 
nyitni Magyarország és Kelet-Európa felé - így 
került a rendezvény megrendezése a Miskolci 
Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechno-
lógiai Intézetéhez.

Prof. Dr. Lukács János, az Intézet igazgatója 
elmondta, nagy megtiszteltetésnek tekintik, 
hogy a Bizottság az eddigi nyugat-európai 
helyszínek után Magyarországot, azon be-
lül is a Miskolci Egyetem választotta. Rávilá-
gított arra, hogy valóban intézetük szakmai 
háttere szolgáltathatta az alapot az esemény 
megszervezésére, hiszen évtizedek óta fog-
lalkoznak a hegesztéstechnológia oktatásával 
és kutatásával, különböző projekteket valósí-
tottak meg a témában, illetve folytatják ezt a 
tevékenységet a jövőben is. Prof. Dr. Lukács 
János kérdésünkre azt is elmondta, hogy a kül-
földi előadók száma valamelyest nagyobb volt, 
mint a hazai előadóké, ez azt mutatta, hogy a 

nemzetközi szakemberek szívesen vállalták, 
hogy legújabb kutatási eredményeiket elhoz-
zák Magyarországra. Természetesen magyar 
előadók is szép számmal érkeztek, például a 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft., a MÁV Zrt. és a Rehm Hegesz-
téstechnika Kft. szakemberei is megtisztelték 
őket előadásaikkal. 

Dr. Jorge dos Santos a találkozót követően a 
Miskolci Egyetem anyagtechnológiai és he-
gesztéstechnológiai szakirányos gépészmér-
nök hallgatóinak, valamint a külföldi vendé-
geknek tartott összefoglaló előadást a lineáris 
dörzshegesztés trendjeiről, fejlődési irányairól. 
Elmondható, hogy a jelenlegi fejlesztések a 
minél nagyobb szilárdságú anyagok felé tolód-
nak, illetve különböző anyagminőségek (példá-
ul alumínium és réz ötvözetek vegyes kötései-
nek) hegesztése felé, amelyet ma már nagyon 
kiválóan lehet sajtoló hegesztéssel megvalósí-
tani. Nagyszilárdságú acél és nagyszilárdságú 
alumínium ötvözetek alkalmazásával kisebb 
szelvényméret is elegendő a mérnöki szerke-
zetekben, amely járművek (személygépkocsik, 
vasúti kocsik) esetén a kisebb sajáttömegből 
adódóan az üzemanyag költségek csökkené-
sét eredményezi. 
 Boldizsár Csongor 

a neMzetközi hegesztési intézet 
sajtoló hegesztési Bizottságának 
ülése a Miskolci egyeteMen
A Miskolci Egyetem adott otthont február 6-7. között a Nemzetközi Hegesztési Intézet 

(IIW) Ellenálláshegesztési és Szilárd Fázisú Hegesztési Bizottság (C-III) évközi ülésének. 

A Magyar Hegesztési Egyesülettel közösen szervezett kétnapos rendezvény kapcsán 

számos külföldi szakember mellett a Bizottság elnöke, Dr. Jorge dos Santos is az egye-

temünkre látogatott. 
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Fotó: Nemzetközi Hegesztési Intézet 
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Mi indokolta a felújítási projektet?
Hosszú évek óta tervezzük már a Miskol-
ci Egyetem körcsarnokának felújítását. Az 
épület 1980-ban épült, azóta teljes felújí-
tás nem történt. Különösen épületgépészeti 
szempontból mára nagyon elavult a csarnok, 
valamint külső, esztétikai megjelenése is in-
dokolja a felújítást. Ennek érdekében évek-
kel ezelőtt belefogtunk a munkába, azonban 
egyetemi szinten, sport célú ingatlanok felújí-
tására sokáig nem volt olyan pályázat, mely 
mindezt támogatta volna.

Milyen pályázat keretében valósul meg a 
felújítás?
Amikor elindult a TAO-program, megláttuk 
benne a lehetőséget, hogy talán itt megtalál-
juk azt a forrást, amely céljaink eléréséhez 
szükséges. A Miskolci Egyetemi Atlétikai és 
Futball Club (MEAFC) az elmúlt években a ko-
sárlabda sportágban újraépítette a régi, nagy 
múltú egyetemi kosárlabdázást, és eljutott 
oda, hogy a teljes miskolci utánpótlást koordi-
nálja, és a Miskolc városi férfi kosárlabdázás 
zászlóshajójaként NB1/B-ben versenyez-
teti csapatát. Így be tudtunk adni egy olyan 
TAO-pályázatot, amelynek keretébe – nyil-
ván a szakmai program és a versenyeztetés 
mellett – belefért az egyetemi körcsarnokra 

– mint a MEAFC otthonára – vonatkozó felújí-
tási program beadása is, amelyet 294 millió 
forint értékben határoztunk meg. Ezt a prog-
ramot a szövetség elfogadta, és határozatot 
állítottunk ki róla.  A TAO kereteket 2016. vé-
gén sikerült feltöltenünk, és a fedezet jelentős 
része rendelkezésre áll a felújításhoz. A TAO 
programban 70% a hozzájárulás és 30% az 
önrész, így a sportközpont saját bevételeiből 
folyamatosan tartalékolt, hogy a pályázathoz 
rendelkezésre álljon ez az összeg.

Mikor indul el a beruházás?
2016 decemberére, amikorra feltöltöttük a 
TAO keretet, eljutottunk oda, hogy megindul-
hat a tényleges munka. Három nagyon fontos 
tényező is volt, amelyet szem előtt kellett tar-
tani, hogy mikor is indítsuk el a beruházást. 
2017. július 17-től 23-ig férfi és női Kosárlab-
da Egyetemi Európa-bajnokságot szervez 
a Miskolci Egyetem. Szeretnénk, hogy az 
egyik helyszín a felújított Körcsarnok legyen. 
A másik tényező inkább a gazdasági környe-
zet szempontjából fontos, tudniillik: 2017-ben 
Magyarországon az uniós támogatások ke-
retén belül megvalósuló fejlesztések eléggé 
leterhelik az építőipart a második félévben. 
Ezt a jelentős körülményt szem előtt tartva az 
a döntés született az egyetem vezetősége és 

Megújul az ufo?!
Tavasszal kezdetét veszi a Körcsarnok korszerűsítési projektje, melynek keretében kívülről és 
belülről egyaránt megújul a miskolci egyetemi sportélet szimbólumaként szolgáló épület. A 
közelgő munkálatok körülményeiről Boda Péter létesítményvezetőt kérdeztük. 
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a MEAFC elnöksége részéről, hogy amennyi-
ben mód és lehetőség van rá, ezt a beruhá-
zást az első félévben megkezdenénk. 

Hol tart jelenleg a megvalósítás folyamata?
A Miskolci Egyetemi Sportközpont felkészült. 
Jelen pillanatban az árajánlatok megkérése, 
a közbeszerzési eljárások elindítása zajlik, és 
az utolsó simításokat végezzük a végleges 
kiviteli terven. Jelen állás szerint, ha minden 
jogi akadály elhárul, március 1-jén a kiválasz-
tott kivitelező el tudja kezdeni a beruházást, 
és jelen ismereteink alapján július 1-jén át is 
tudja adni a felújított Körcsarnokot.

Milyen változások valósulnak meg a felújí-
tás keretein belül?
A keretösszeg kevés arra, hogy egy teljes 
egészében felújított körcsarnokot kapjunk. 
Alapvetően a felújítást inkább korszerűsítés-
nek nevezném. Ezen belül a legfontosabb 
az energetikai korszerűsítés, itt gondolunk a 
nyílászárók és a külső szigetelés teljes cse-
réjére, a teljes hűtés, fűtés és légtechnika re-
konstrukciójára, valamint a régóta problémát 
jelentő belső terek átalakítására is. Az emeleti 
galériánkat egy elzárt, hangszigetelt külön tor-
nateremmé szeretnénk alakítani, emellett ter-
vezzük újabb tárolóhelyek, irodák, tárgyalók 
kialakítását is. A program keretében a folyo-
sóknak és magának a Körcsarnoknak a külső 
festése is megvalósul, hogy megújult arculat-
tal tudjunk az egyetemi sport, a dolgozók, az 
oktatók és a hallgatók rendelkezésére állni.

Mennyiben érinti mindez a hallgatókat, a 
csapatot és az irodai dolgozókat?
A korszerűsítés a tavaszi félévben nyilván-
valóan bizonyos kompromisszumokkal kell 
járjon, de szerencsére az Egyetemi Sportköz-
pontnak a Körcsarnok csak az egyik szeg-
mense. Az egyetemi sportélet zavartalanul 
folytatódik a teniszcentrumunkban, az E/4-es 
tornatermünkben, a konditermünkben, műfü-
ves pályáinkon, a szabadtéri kondiparkban, 
és az atlétika centrumunkat is tudjuk használ-
ni. Tehát a testnevelési órák és az egyetemi 
öntevékeny sportélet számos felülete, hely-
színe megmarad. A Körcsarnok kiesésével 
ennek feladatát az E/4-es kollégium torna-
terme és a szabadtéri pályák veszik át. Ezt a 

Testnevelési Tanszékkel leegyeztettük, kiala-
kítottuk. Nyilván nagyon fontos még a MEAFC 
csapatának kiköltöztetése is, melyet a város 
más tornatermeiben oldunk majd meg. Ezzel 
az NB1/B-ben amúgy listavezető csapat, még 
nagyobb népszerűségre tehet szert a férfi ko-
sárlabdát kedvelő városi lakosság körében, 
hiszen egyes mérkőzéseket a Miskolci Sport-
csarnok épületében kívánunk megrendezni. 
Az irodák számára pedig rendelkezésre áll 
egy szoba az E/4-es tornateremben és egy 
másik a tenisz klubházban. Valószínűleg a 
testnevelők költöznek a teniszpályára, az E/4-
es tornaterembe pedig a konditerem admi-
nisztrációját, a jegyértékesítést és a bérletáru-
sítást végző egységünket költöztetjük. Maga 
az irodai személyzet pedig vagy az egyetem 
valamely épületében vagy a Körcsarnok kö-
zelében, irodakonténerekben fogja ezt a négy 
hónapot átvészelni.
Mindez annak érdekében történik, hogy meg-
valósuljon a legfontosabb célunk. Mert itt, a 
sportban dolgozó emberek számára a legfon-
tosabb cél az, hogy ez a felújítás, amely nagy 
valószínűséggel hosszú évekre meg fogja 
határozni a Körcsarnok minőségét és megíté-
lését, az adott keretösszegből minél nagyobb 
és igényesebb műszaki tartalommal tudjon 
megvalósulni. Ez az épület ugyanis az egye-
temi sport szimbóluma, melynek méltónak kell 
lenni az országszerte ismert és elismert mis-
kolci egyetemi sportélethez.
 Csellár Adrián

sportélet
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happy end – 
egy adventi adoMányBolt története

Mindannyian szeretjük a boldog végkifejletet, és 
talán még nincs túl messze az óév, hogy vissza-
tekintsünk a Miskolc Egyetem adventi adomány-
boltjának történetére. Ez a történet szeptember 
végén kezdődött, amikor először beszéltünk 
Kiss Máté HÖK elnökkel egy közös adomány-
gyűjtés szervezéséről a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére. Ezt 
aztán több megbeszélés, egyeztetés követte a 
kari HÖK elnökökkel, akik egyhangúan támogat-
ták a kezdeményezést.
A tervek szerint 350 ezer forintot szerettünk vol-
na összegyűjteni a Főiskola számára, tettük ezt 
némi aggodalommal, mivel egyikünknek sem 
volt tapasztalata ideiglenes adománybolt szer-
vezésében. Aztán jöttek az engedélykérések, 
hirdetés, és a remény, a remény, a remény, hogy 
az Egyetem polgárai megmozdulnak és lesznek 
olyanok, akik meghallják a felhívást és hoznak 
használt ruhát, cipőt, használati- és dísztárgya-
kat, játékokat. Reményünk nem volt hiábavaló! 
Valóban érkeztek tárgyak a Lelkészségi Irodába. 
Abban azonban még ekkor sem lehettünk bizto-
sak, hogy december 5–7. között, amikor kiraktuk 
ezeket a tárgyakat az előcsarnokba, mekkora 
érdeklődést fognak kiváltani. Lesz-e olyan, aki 
adományt ad ezekért a tárgyakért cserébe?
Eltelt az adventi adománybolt három napja. Íme, 
az eredmények, amivel zártuk ezt az eseményt: 
350.645Ft gyűlt össze a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola részére. A megmaradt 
tárgyak közül a használt ruhákat és cipőket 
Szent Ferenc Kisnővérei arlói rászorultaknak 
vitték el. A játékokból 19 cipősdobozt készítet-
tünk, amelyeket a Szeretet Misszionáriusai osz-
tottak szét Lyukóbányában. A gyerekkönyvek a 
vasgyári Baptista Általános Iskolába kerültek, a 

többi könyv az egyetemi Központi Könyvtárában 
lett kirakva – „szabadon elvihető” könyvekként. 
A használati- és dísztárgyak pedig miskolci ado-
mányboltokba kerültek, további felhasználásra. 
Így a beregszászi Főiskola támogatása mellett 
még többeknek tudtunk segíteni az összegyűlt 
tárgyakkal!
Az adománybolt többről szólt a pénzadomány 
összegyűjtésénél: összefogásról, arról, hogy ke-
vésnek tűnő segítség is sokat jelent másoknak, 
és hogy képesek vagyunk saját és mások életét 
pozitívan befolyásolni.
A Lelkészség munkatársai nevében szeretném 
megköszönni Kiss Máté HÖK elnöknek, a kari 
HÖK elnököknek, akik összefogtak és segítettek 
az adománybolt megvalósulásában és képvi-
selték azt! Köszönet a Miskolci Egyetem veze-
tőinek, akik engedélyezték a megvalósulását! 
Köszönet az oktatóknak, akik hirdették, vagy 
megengedték, hogy hirdessük az adománybol-
tot az óráikon! Köszönet a plakátokért, nyomta-
tásért, mindenféle hirdetésért! Köszönet minda-
zoknak, akik hoztak valamit! Köszönet azoknak, 
akik kirakták és működtették az adományboltot! 
Köszönet mindazoknak, akik elvittek valamit tő-
lünk! Köszönet az adományokért!
Az adventi adománybolthoz hasonló eredmé-
nyeket, sikereket kívánok a Miskolci Egyetem 
valamennyi oktatójának, dolgozójának és hall-
gatójának a 2017-es évre!
 Lente Boglárka
 ref. egyetemi lelkész
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35Hagyományaink

új utakon- diszciplínák Bővítése 
a Miskolci egyeteMen 

A miskolci jogi oktatás gondolata már az 1970-es 
években felvetődött. Megnőtt az igény ugyanis a 
jogász végzettségű emberek szakmai tudására, 
illetve a szakemberek felét Budapesten képez-
ték, és ők már nem szívesen vállaltak munkát 
vidéken. 
Egy 1978-ban elkészült tervezet szerint az or-
szág északkeleti régiójában létesített, negyedik 
jogi kar segítené a térség jogászellátottságát. 
Az új kar helyének először Debrecent jelölték 
meg, de 1979-ben az Oktatási és Igazságügyi 
Minisztérium az Országos Oktatási Tanácsnak 
már a Miskolc székhelyű jogászképzést java-
solta. 1980-ban az oktatásügyi miniszter Kra-
tochwill Ferenc egyetemi docenst tette meg a 
képzés szervezőjévé. Az intézet belső szerve-
zete a következő tanszékekből állt: Jogtörténeti 
és Jogelméleti Tanszék, Civilisztikai Tudomá-
nyok Tanszéke, Bűnügyi Tudományok Tanszéke, 
Államtudományi Tanszék. Az első évben felvett 
nappali tagozatos hallgatók száma 123 volt. Kar-
rá 1983-ban nyilvánították az intézetet. 1994-ben 
már önálló épületszárnnyal is rendelkeztek. 

A Gazdaságtudományi Kar a régiónk és részben 
az egész ország gazdasági szakemberigényé-
nek kielégítésére szerveződött. 1987-ben jött 
létre a Nehézipari Műszaki Egyetem Közgazda-
ságtudományi Intézeteként, karrá azonban csak 
1990-ben alakult. Az intézet legelső igazgatója 
Susánszky János volt. A professzor idejében 
négy tanszék működött: Közgazdaságtani Tan-
szék, Számviteli és Statisztikai Tanszék, Válla-
latgazdaságtani Tanszék és Pénzügy Tanszék. 
1996 előtt 3+2-es oktatási rendszer volt, mely 
’96-ban megszűnt, és kialakult az egységes öt-
éves képzés.
A selmeczi diákhagyományok az akkor újonnan 
létrejövő karokon is meghonosodtak. Mind a 
jogász-, mind a gazdászhallgatók, őrzik a régi 
hagyományokat. Mindkét kar hallgatósága az 
1990-es évek legelején kezdett el önálló Valéta 
Bizottságot szervezni és szakestélyeket rendez-
ni. Mára már szervesen kapcsolódnak a miskolci 
diákélethez, és azok továbbörökítéséhez.

 Tóth Bogi

Az előző hónapokban megjelent egyetemi újság Hagyományaink című rovatában egye-
temünk műszaki karainak alakulásával és az oktatási struktúra létrejöttével foglalkoztunk.  A 
februári számban azonban elszakadunk az ősi karok történetétől, és a ’80-as évektől létre-
jövő új szakok múltját tekintjük át. Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Gazdaságtudományi 
Kar kialakulásával iskolánk igazi universitasszá vált. 
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KEDVEZMÉNYEK!

KEDVEZMÉNYEK!
CREDIT CARD
CREDIT CARD

A QPI a tudatos vásárlás eszköze. Egy olyan applikáció, 
amely a hagyományos kuponokat váltja fel mobilon 
hordozható formára.Böngéssz a telefonodon bárhol, 
bármikor, gyorsan és egyszerűen a közeledben lévő 

boltok akciós ajánlatai közül! 
Töltsd le ingyenesen a QPI-t Apple,

vagy Android készülékedre, és vásárolj okosan!

Töltsd le a qpi-t!
Ne maradj le a legjobb kuponokról, akciókról!

Vágd zsebre a 

legjobb kedvezményeket!Vágd zsebre a 

legjobb kedvezményeket!
több száz kupon, akció és ajándék a mobilodon!

Töltsd le a qpi-t!

És még sokan mások...


