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Pályázata elején mottók olvashatók, mit je-
lentenek ezek Rektor Úr számára?
A mottók számomra az egész életpályára 
kiható iránymutatások, amelyek meghatá-
rozhatják egész éltünket. Egy részük a pá-
lyázatomban Kemény Dénestől származik. 
Mint például az, hogy: „A vezetés a szívvel 
kezdődik, nem pedig a fejjel”. Számomra ez 
egy roppant fontos gondolat, hiszen magam 
is így éltem meg – és élem meg ma is – veze-
tői tevékenységemet a Miskolci Egyetemen. A 
vezető tehát ember kell, hogy legyen, ember 
kell, hogy maradjon minden körülmények kö-
zött. Sohasem akartam más ember lenni, miu-
tán egyik székből a másikba kerültem.
Hitem szerint vezetőnek születni kell. Jó-

magam például már a 
katonaságon belül is 
rajparancsnok, majd 
őrvezető voltam, bár-
hol is tevékenykedtem, 
az emberek valahogy 
mindig csoportosultak 
köröttem, és öntudatla-
nul is vezetői szerepbe 
cseppentem. Így tör-
tént az egyetemen is, 
ahol 1995-től tanszék-
vezetői, 2004-től dé-
kánhelyettesi, 2012-től 
dékáni, 2013-tól pedig 
rektori posztot töltöttem 
be. Több mint 20 éves 
egyetemi vezetői múlt 
áll mögöttem a cam-
puson, jól tudom tehát, 
mit jelent az: vezetni, és 
jól ismerem a Miskolci 

Egyetemet is, hiszen 1984 óta, bő három év-
tizede dolgozom itt. Az elmúlt négy év persze 
teljesen új aspektusból mutatta meg számom-
ra az intézményt.
Egy otthonról, a nagykállói családi házból ho-
zott mottóm úgy szól: „aki katona akar lenni, 
akarjon tábornok is lenni”. Ez mondat a követ-
kezőket jelenti: bejutva az egyetemre az em-
ber nem szabad, hogy megelégedjen tanár-
segédi beosztásával. Előrelépésre kell, hogy 
törekedjen mind a tudományban, mind pedig 
az egyetemi hierarchiában. Sohasem ember-
társaink, kollégáink kárára, vagyis nem más 
embereket magunk alá gyűrve kell, hogy elő-
re haladjunk, hanem mindig csak önmagunkat 
legyőzve haladjunk felfelé a ranglétrán.

„Megőrizni és továbbfejleszteni”
interjú az újrapályázó rektorral, 
prof. Dr. torMa anDrással
Ez év nyarán lejár a rektori vezetés négy évre szóló megbízása a Miskolci Egyetemen, a 
fenntartó pedig új pályázatot tett közzé a legmagasabb egyetemi tisztség betöltésére. 
Idén egyedül Prof. Dr. Torma András jelenlegi rektor, az Állam- és Jogtudományi Kar ok-
tatója pályázott, aki céljairól, vezetői elképzeléseiről és eddigi eredményeiről egyaránt 
nyilatkozott lapunk számára.

Fotó : Kiss Viktor
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A mottók tehát vezetési filozófiámat és mo-
tivációimat is rejtik. Itt kell megjegyeznem, 
a példamutatás is fontos vezetői erény szá-
momra. Demokratikus körülmények között, 
úgy hiszem, egy vezetőnek nem azt kell ki-
áltania, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. 

Bemutatná röviden szakmai-tudományos 
előéletét is az újság olvasóinak?
Már hallgató koromban érdeklődtem a kuta-
tás, a tudomány világa iránt, és egy, a poli-
tikai gazdaságtannal foglalkozó tudományos 
diákkör tagjává váltam, még 1976-ban, első 
dolgozatomat pedig a Szovjetunió gazda-
ságirányítási rendszeréről írtam, amellyel 
OTDK II. helyezést értem el 1977-ben. Ké-
sőbb, 1984-ben mint városi tanácsi dolgozó, 
I. helyet szereztem meg a fiatal közigazgatási 
alkalmazottak számára meghirdetett tanul-
mány-pályázaton. Ezek persze csak a kez-
detek voltak. Az egyetemen természetesen 
mindmáig aktív tudományos tevékenységet 
végzek. Mára mintegy 300 publikációt jegy-
zek, amelyek elsősorban közigazgatási jog-
gal foglalkoznak. 150–180-féle tananyagot 
írtam: tankönyvet, tankönyvfejezetet, jegy-
zetet, illetve egyéb oktatási segédanyagokat. 
Többet idegen nyelven, angolul és németül 
is. 2003-tól vagyok egyetemi tanár, a Miskolci 
Egyetem jogász professzora.
Pályafutásom során számos díjat nyertem, 
amelyek közül kiemelem a 2012-ben elnyert 
Magyar Érdemrend tisztikeresztjét és a 2010-
ben elnyert Nagy Tibor Gyula-díjat.

Hogy értékelné előző, jelenleg még tartó 
rektori ciklusát?
Őszintén hiszem, hogy egy sikeres ciklust ha-
gyok hátra. Mára elmondhatjuk ugyanis, hogy 
a campuson rend és béke honol, nyugodt 
munkahelyi légkörben zajlanak az oktatási és 
kutatási tevékenységek. 2013 előtt ez sajnos 
nem így volt: egy anyagilag és morálisan egy-
aránt megroppant helyzetbe jutott intézmény 
vezetését vettem át kollégáimmal együtt. Ma 
nincsenek adósságok, mint ahogy egymás 
feljelentgetései sincsenek már napirenden. A 
költségvetésünket, amelyet mindig határidőn 
belül készítettük el, a fenntartó pedig minden 
esetben elfogadott, az átláthatóság jellemzi. 
Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatunk – 
persze a takarékosság jegyében. Természe-
tesen az elmúlt négy évet is mérlegeltem, 
átgondoltam, mielőtt újra benyújtottam pályá-
zatomat.
Jól sikerült felkészülnünk a 2013–2020 közöt-
ti európai uniós támogatási ciklusra, amiben 
jelentős szerepet játszott az, hogy 2013-ban 
egy stratégiai rektorhelyettes is bekerült a rek-
tori stábba. Közel 10 milliárd forintot nyertünk 
el eddig, s 8 nyertes H2020-as pályázattal is 
büszkélkedhetünk – elsősorban a Műszaki 
Földtudományi Kar jóvoltából. A rektortársak 
irigykedve néznek Miskolcra, irigykedve gra-
tulálnak a nagyszámú elnyert pályázat miatt. 
Hogy kiemeljek egy példát, a Felsőoktatási és 
Ipari Együttműködési Központ (FIEK) létreho-
zásáról szóló projekt önmagában 5 milliárd 
forintot jelent az egyetem számára.

Fotó: Kiss Viktor
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Komoly sikernek tekintem az 
Atlétikai Centrum felépítését is 
Miskolc várossal együtt, ahogy a 
Miskolci Egyetem akkreditációját 
is. Intézményünk ráadásul a kö-
telező hazai után egy nemzetkö-
zi akkreditáción is megfelelt. Az 
első megmérettetés rámutatott 
az előnytelen korfára és a fiatalí-
tás szükségére, amelyet szintén 
sikerült elvégezünk, így mára ki-
fejezetten egészséges, kedvező 
korfa jellemzi az egyetemet. Ez-
zel párhuzamosan emelkedett a 
minősített oktatók aránya is, és 
pozitív irányba változott a publiká-
ciós aktivitás, sőt egyre többen hi-
vatkoznak a miskolci oktatók által 
jegyzett tanulmányokra.
Kancellár úrral együtt meghirdet-
tük a Terplán Zénó Programot, 
hogy – az ipar elszívó hatásával 
szemben – a műszaki karokon 
is sikerüljön megtartanunk a leg-
tehetségesebb fiatal kollégákat. 
Mintegy 60 fő vesz részt jelenleg a 
programban, ami a Miskolci Egye-
tem oktatói karának 10 %-át jelenti!
A legnagyobb eredménynek azonban a fő-
épület felújításának a befejezését tartom. Eh-
hez hihetetlen erőfeszítésekre volt szükség, 
2013., 2014. és 2015-ben. Rektori ciklusom 
első részében munkaidőm javát, több mint 
felét szenteltem erre. Minden követ meg-
mozgattam, mindenhova elmentem, hogy 
sikerüljön befejezni a projektet, és az élet a 
főépületben is visszatérjen a normális kerék-
vágásba. 2015 júniusában sikerült befejezni a 
Főépületet, és ezzel lezárni a Miskolci Egye-
tem egyik legnagyobb projektjét, az ún. „Nagy 
TIOP” programot.
Végül, de nem utolsó sorban, sikerült stabi-
lizálni a hallgatói létszámot is: az előnytelen 
demográfiai folyamatok ellenére évről évre nő 
a Miskolci Egyetemre jelentkezők és felvételt 
nyert hallgatók száma. A miskolci hallgatók 
pedig szintúgy sikeresek, amit olyan eredmé-
nyek igazolnak, mint például a kínai szuper-
számítógépes versenyek vagy éppen a Go-
Kart, Go-Bosch! verseny.  

Milyen újabb célokat, milyen prioritásokat 
fogalmazott meg pályázatában az új cik-
lusra?
Pályázatomban négy fő irányban jelöltem ki 
a jövő tennivalóit a Miskolci Egyetemen. Az 
első: megőrizni és tovább fejleszteni. Foly-
tatni kell az előző négy év munkáját, meg 
kell őrizni a nyugodt, alkotó légkört, ahogy 
a sokszínűséget, az universitas jelleget is, 
és folytatni kell az uniós források szerzését, 
majd törvényes és ésszerű felhasználását is. 
Emellett haladni kell az Intézményfejlesztési 
Terv (IFT) végrehajtásával, amely egészen 
2020-ig jelöli ki az aktuális feladatokat.
A második fő irány az alkalmazkodás szüksé-
gére hívja fel a figyelmet. Darwin és „A fajok 
eredete” című munka megjelenése óta tud-
juk, hogy a természetben sem a legerősebb, 
legnagyobb, de még csak nem is a legintelli-
gensebb fajok maradnak fenn, hanem azok, 
amelyek a legjobban képesek alkalmazkodni. 
Az alkalmazkodóképességet ennek megfele-
lően a jövőben is kulcsfontosságúnak tartom. 

Fotó : Kiss Viktor
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A Miskolci Egyetem nem mellesleg csodá-
latos alkalmazkodási képességről tett tanú-
bizonyságot az elmúlt évtizedekben. Gon-
doljunk csak bele, hogy egy viszonylag kis 
létszámú mérnök-képzőhelyből – igazodva 
a változó társadalmi igényekhez – lépésről 
lépésre sokkarú, színes universitasszá fej-
lődött. 
Az új ciklus szlogenjei közé is felvettem, 
hogy nem elég jónak lenni, hanem annak is 
kell tűnni. A Miskolci Egyetem már 2013-ban 
is jobb volt, mint amilyen kép élt róla a sajtó-
ban és a közvéleményben. A feladatot tehát 
az jelentette, hogy pozitívra formáljuk át az 
egyetemképet. 
Lezajlott egy teljes arculatváltás, az egyetem 
honlapja és hallgatói lapja egyaránt megú-
jult, stb. Mindez nem jelenti azt, hogy nincs 
további teendő. Igenis van, van még mit javí-
tani a Miskolci Egyetem összképén. Tovább-
ra is kiemelten fontos tehát az a tevékeny-
ség, amelyet a közgazdasági szakirodalom 
marketing fogalma alatt ért.

Végül egy új üzleti siker-elmélet bevezetésé-
re tettem javaslatot. A Miskolci Egyetemnek 
persze volt üzleti siker-elmélete korábban 
is, amely az intenzív fejlődés köré szerve-
ződött, vagyis azt célozta meg, hogy minél 
több nem-műszaki képzés jelenjen meg a 
miskolci campuson. Úgy gondolom azon-
ban, hogy ezen az elméleten immár túl kell, 
hogy tudjunk lépni: a Miskolci Egyetem nem 
szabad, hogy tovább növekedjen, terebélye-
sedjen, nem szabad, hogy – például – orvosi 
vagy építészmérnöki képzésekért harcol-
junk. Az új üzleti siker-elmélet lényege tehát 
az Innovatív Tudásváros felépítése 2020-ra, 
az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében 
megfogalmazott 33 stratégiai cél elérésével, 
illetve az ott rögzített 88 akció megvalósí-
tásával. Mindez azt jelenti, hogy a Miskolci 
Egyetem új üzleti siker elméletét könnyű lesz 
megvalósítani, hiszen adott a forgatókönyv. 
Nem más, mint a 2015-ben megalkotott és 
az EMMI által 2016-ban elfogadott IFT-ben 
kitűzött Innovatív Tudásváros felépítése.

Rada János

Fotó: Kiss Viktor
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együttMűköDési MegállapoDás született

a nagyváraDi egyeteMMel

Április 5-én a Miskolci Egyetemre látogatott a Nagyváradi Egyetem vezetése. A találkozó 
során folytatott tárgyalások célja a partnerintézmény tevékenységének jobb megismerése 
és a két egyetem közötti jövőbeni együttműködés erősítése, szakmai kapcsolatok kialakítá-
sa, továbbfejlesztése és elmélyítése.

Fotó: Stumphauzer Laura

A találkozón bemutatkozott a Nagyváradi 
Egyetem, amely 15 karú: Művészeti, Építő- 
és Építészeti, Jogi, Geográfiai Turizmus és 
Sport, Villamosmérnöki és Informatikai, Ener-
getikai és Ipari Mérnöki, Menedzsment és 
Technológiai Mérnöki, Történelmi Nemzetközi 
Kapcsolati Politikatudományi és Kommuniká-
ciós, Irodalomtudományi, Orvosi és Gyógy-
szerészeti, Környezetvédelmi, Természettu-
dományi, Gazdaságtudományi, Szociális és 
Humanisztikai, valamint Ortodox Teológiai 
Karral is rendelkezik a határon túli felsőokta-
tási intézmény.
A megbeszélésen elhangzott, hogy a fenti-
ek közül azokon a tématerületeken várható 
intenzívebb együttműködés, amelyek szoro-
sabban összekapcsolódnak kari szinten is, 
ilyenek például az energetika, a gazdaságtu-
domány, a jogtudomány és a bölcsésztudo-
mányi területek. Ezeken a területeken a két 

intézmény közös kutatómunkát szeretne foly-
tatni a jövőben.
A jövőben tervezett szorosabb együttmű-
ködést az is indokolja, hogy a két egyetem 
közötti kis távolság (190 km) nagyon jó lehe-
tőséget ad arra, hogy a nemzetközi pályáza-
tokban (pl. H2020, V4, HURO) közösen ve-
gyenek részt.
Mivel jelenleg a Nagyváradi Egyetemen hat 
doktori iskola működik tizenegy doktori terüle-
ten, további lehetőségként merült fel a poszt-
graduális oktatásban való együttműködés is.
A Nagyváradi Egyetemet a rektoron kívül 4 
rektorhelyettes és 15 dékán irányítja. A nagy-
váradi felsőoktatás 237 éves, a folyamatos 
nagyváradi egyetemi oktatás pedig 47 éves. 
Az egyetemnek több mint 35 ezer hallgatója 
van. 2016-ban 154 millió Lei-jel gazdálkodott 
az intézmény.

Sajtóközlemény
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A Modern Filológiai Intézetben nagy hagyo-
mánya van a fordítási versenyeknek, a STAR 
Solutions Kft. közreműködésével már második 
alkalommal rendeztek versenyt a hallgatók 
számára. Egy általános angol, illetve német 
nyelvű, a fenntartható fejlődéssel, környezet-
védelemmel kapcsolatos szöveget kellett a 
versenyzőknek 90 perc alatt lefordítaniuk.  A 
verseny kezdete előtt dönthettek arról a hall-
gatók, hogy fordítástámogató szoftver segít-
ségével szeretnének fordítani vagy csupán 
szótárakra támaszkodnának.
A versenyzők a STAR Solutions Kft. által for-
galmazott TRANSIT összefüggés-érzékeny 
fordító és lokalizációs programcsomagot hasz-
nálták, amely gyorsítja a fordítást, valamint 
saját terminológiai szótárak kialakításával egy-
séges szóhasználatot biztosít. A CAT eszkö-
zök (Computer Assisted Translation) lehetővé 
teszik a korábban már lefordított szövegek fel-
használását, egy nyelvi és szakmai tudásbá-
zis kialakítását. A létrehozott fordítási memória 
segíti a szakmai dokumentumok fordítását és 
biztosítja azok konzisztens szakmai szóhasz-
nálatát.
A versenyen 18 hallgató vett részt, közülük 
13-an a TRANSIT segítségével készítették 
el a fordításokat. A helyezettek többsége a 

fordítástámogató szoftver használata mellett 
döntött, ez is mutatja az új technológiák irán-
ti nyitottságot és azt, hogy a programcsomag 
segítséget nyújt a magas minőségű fordítások 
elkészítésében. 
Az angolból fordítók közül az első helyen Tót-
hné Kincs Vivien, a második helyen Herczeg 
Adél, a harmadik helyen Varga Szilárd végzett. 
A németből fordítók közül az első helyezett Be-
nes-Pap Mariann, a második helyezett Réthly 
Anett, a harmadik helyezett Csontos Rita lett.
A versenyről és a fordítói szoftver használatá-
ról megkérdeztük az egyik első helyezett vé-
leményét:
 „Úgy döntöttem, hogy a szoftver segítségével 
fogom elkészíteni a fordítást. Könnyebbséget 
jelentett a TRANSIT használata, és biztonsá-
got adott, hiszen a szöveget szegmensekre 
bontja, így biztos lehettem abban, hogy nem 
marad ki egyetlen rész sem. A fordítóprog-
ramok használata lényegesen meggyorsítja 
a fordítás folyamatát, főleg a hivatalos vagy 
szakmai szövegek esetében.” (Tóthné Kincs 
Vivien angol-magyar tanári MA, Társadalomtu-
dományi és gazdasági szakfordító szakirányú 
továbbképzés)

Schäffer Anett

a jövő forDítói

forDítói verseny a MoDern filológiai intézetben

2017. március 4-én a hallgatók „A Modern Filológiai Intézet legjobb fordítója” címért 

versengtek egymással, de nem csupán az derült ki, hogy ki a legjobb fordító, hanem az 

is, hogy rövid idő alatt fordítástámogató szoftver vagy csupán szótárak használatával 

lehet jobb, pontosabb fordítást készíteni.

Fotó: Kiss Viktor
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A huszadik alkalommal megrendezett Ta-
vaszi Szél az egyetlen multidiszciplináris 
évente megrendezésre kerülő konferencia, 
amely a még fokozatszerzés előtt álló dok-
toranduszok, doktorjelöltek számára biztosít 
lehetőséget az eszmecserére. A konferencia 
fővédnöke Prof. Dr. Pálinkás József, a Nem-
zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hiva-
tal elnöke volt.
Március 31-én a Tavaszi Szél konferenciát 
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köznevelésért felelős he-
lyettes államtitkára nyitotta meg. A megnyitón 
beszédet mondott Széles Csongor, a Család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkárság Ifjú-
ságügyi Szervezési Osztályának megbízott 
főosztályvezető helyettese, Prof. Dr. Torma 
András, a Miskolci Egyetem rektora, Dr. Deák 
Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja, Ve-
resné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Karának dé-
kánja, Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács elnöke és Dr. 
Kőmíves Péter Miklós, a Doktoranduszok Or-
szágos Szövetségének elnöke. 
A megnyitó után elkezdődtek a szekcióülések, 

melyek szombaton is folytatódtak. Az 52 
szekcióban összesen több mint 400 előadást 
hallgathattak meg az érdeklődők, melyek té-
májukban az összes tudományágat felölelték. 
Szinte az összes tudományterület képvisel-
tette magát a konferencián, az agrártudo-
mánytól az orvostudományon át egészen az 
irodalomtudományig. 
A szekcióelőadások után, a konferencia zá-
rása során a legjobb szekció-előadóknak járó 
díjakat adták át. A záróünnepségen Dr. Bab-
csán Norbert, az Aluinvent Zrt. technológiai 
igazgatója és alelnöke, Székely István, a Mis-
kolci Doktorandusz Önkormányzat elnöke, 
Dr. Kőmíves Péter Miklós, a Doktoranduszok 
Országos Szövetségének elnöke köszöntötte 
a vendégeket. 
A tudomány mellett kulturális programokra 
és szórakozásra is jutott idő a Tavaszi Szél 
két napja alatt. A résztvevők március 31-én 
ellátogathattak a miskolctapolcai Barlangfür-
dőbe, április 1-én sétálhattak a campuson, 
és megtekinthették Miskolc nevezetességeit, 
majd este az állófogadáson és a Miller Klub-
ban fújhatták ki magukat a konferencia után.

Schäffer Anett

tavaszi szél Miskolcon

DoktoranDuszok és Doktorjelöltek 
konferenciája
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi Szél című multidiszciplináris, tudományos 
konferenciáját 2017-ben a Miskolci Egyetemen rendezte meg március 31.-április 2. között. 
A minden évben különböző helyszínen megrendezett angol és magyar munkanyelvű rendez-
vényt a fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozójának is nevezik.

Fotó: Végh Csaba
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Az immár 24. alkalommal megrendezett 
„Menjünk világgá!” Miskolci Utazási Kiállí-
tás hetén, a szezon kezdetének apropóján 
látogattak egyetemünkre a három ország 
turizmusának szakértő képviselői, Ács-Lévai 
Viktória, a Ciprusi Nagykövetség turizmus-
sal foglalkozó munkatársa, Sona Jelinkova, 
a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal magyaror-
szági képviseletének vezetője és Skendero-
vic Marin, a Horvát Idegenforgalmi Közösség 
magyarországi képviseletének vezetője.
Három közeli és látnivalókban bővelkedő 
országról hallhattunk sok-sok érdekességet, 
melyek közül bármelyik ideális célpont lehet 
annak, aki épp a nyári vakáció helyszínén 
vagy akár egy hosszú hétvége programjain 
töri a fejét.

Ciprus: A Földközi-ten-
ger harmadik legna-
gyobb szigete és az 
utolsó, még Európá-
hoz tartozó országa. 
Erre a csodás görög 
szigetre repülővel ér-
demes utazni, a Wiz-
zair közvetlen járatot 
üzemeltet Budapest és 
Larnaca között. Szezo-
non kívül heti kétszer, 
kedden és szombaton, 
főszezonban pedig 
négyszer, pluszban 
szerdán és vasárnap 
is utazhatunk. A sziget 
bármikor jó választás 
lehet, egész évben 
várja a turistákat, az 

időjárását tekintve tulajdonképpen nincsen 
tél. A merészebb strandolókat, a leghidegebb 
időszakban, 17-18 fokos tenger csalogatja. 
De április végétől november végéig valóban 
kellemes hőmérsékletű vízben lehet fürödni. 
Nagyon kedvelt a sziget keleti oldalán Pro-
taras aranyhomokos tengerpartja, a fiatalok 
kedvenc helye pedig Ayia Napa, amely ten-
gerpartja mellett rengeteg szórakozóhellyel, 
bárral és tavernával rendelkezik. Larnaca 
egyik nevezetessége a híres larnakai sétá-
lóutca, a Finikoudes déli végén, közvetlenül a 
sétánynál fekvő, egykor fontos városvédelmi 
szerepet betöltő erődítmény, a Larnacai ten-
gerparti erőd. Az állatbarátok felkereshetik a 
sziget nyugati oldalán az Akamas-félszigeten 
levő Lara Turtle beach-et, ahol rendszeresen 

közeli Desztinációk szakértői szeMMel

ciprus, szlovákia és Horvátország 
képviselet-vezetői látogattak egyeteMünkre
Március 16-án a Marketing és Turizmus Intézet Rendezvényszervező tanirodájának 
szervezésében Rendezvényszervezés és Idegenvezetés Nyílt Órán vehettek részt az 
érdeklődő hallgatók, ahol megismerkedhettek Ciprus, Horvátország, és Szlovákia Ma-
gyarországra akkreditált turisztikai képviseleteinek vezetőivel, valamint a magyar utazók 
által is kedvelt országok sokszínű és igen gazdag idegenforgalmi kínálatával.

Fotó : Internet
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költenek teknősök, de ha tavasszal ellátoga-
tunk a Larnaca város határában fekvő sós 
tóhoz, nagy valószínűséggel flamingót is lát-
hatunk. Pafosra látogatva pedig Aphrodité 
sziklája igen népszerű látványosság, a mítosz 
szerint ugyanis itt született az istennő. A le-
genda alapján, ha valaki a sziklát éjfélkor az 
óra járásával ellentétes irányban körbeússza, 
az örökké szép marad, de minimum egy évig, 
miután érdemes visszatérnie erre a lenyűgö-
ző szigetre.
Szlovákia: A világörökség országa. Számos 
Unesco világörökségi helyszín érhető el köny-
nyen Miskolcról is. Ilyen Selmecbánya is, a 
világörökség szlovákiai gyöngyszeme, az 
egyik a három városból, amelyek az ún. Bá-
nyai utat övezik. Ezüst városnak is nevezik, 
ezüst és arany bányászatának köszönhetően 
az Osztrák-Magyar Monarchia kincstárának 
tartották abban az időben. Barokk kálváriá-
ja Európa legszebbjei közé tartozik. Szepes 
vára is mindenképp megér egy látogatást, 
amelyet Közép-Európa legnagyobb romos 
várkomplexumaként tartanak számon. A vár 
négy hektáron terül el, éjszaka pedig gyönyö-
rű kivilágításban lehet megcsodálni. Bártfa is 
igen közkedvelt a látogatók körében, amely 
Szlovákia legtisztább formában fennmaradt 
gótikus városa, téglalap alakú főterén a fi-
gyelemreméltó Szent Egyed-bazilikával. A 
várostól nem messze található Bártfafürdő, 
ahol Mária Lujza, I. Napóleon felesége üdült, 
ezenkívül egy Sissi szobor állít emléket an-
nak, hogy a magyar királyné is itt gyógyult. 
Bártfafürdő ugyanis híres a gyomorpanaszok

 

eredményes kezeléséről. Szlo-
vákiában mindezeken felül 7000 
ismert barlang található, amelyek 
közül 17 látogatható. Igazán kü-
lönleges ezek közül a Dobsinai 
Jégbarlang. Érdekessége, hogy a 
nyári szezonban látogatható má-
justól októberig, ajánlott ugyanak-
kor a meleg öltözet a látogatás-
hoz, bent ugyanis a hőmérséklet 
-3,8 és 0,5 °C között van.
Horvátország: Egy ország tele 
élettel, tele történetekkel és cso-
dás strandokkal. A világ egyik 
legtisztább tengere várja az ide 
utazót, eldugott öblökkel, a leír-

hatatlanul szép Plitvicei-tavakkal, titokzatos 
hegyormokkal és fantasztikus gasztronómiá-
val. A nyakkendő, az ejtőernyő, a torpedó, a 
töltőtoll, a leggyorsabb elektromos autó, és a 
világ második legrégebbi filmfesztiváljának, 
Marco Polónak és a dalmata kutyának a ha-
zája. Akár a kimondhatatlan nevű Krk-szige-
ten próbálnád ki a szabad ég alatt alvást, vagy 
szörföznél Zlatni rat strandján, megcsodálnád 
Splitben Diocletianus palotáját, vagy belekós-
tolnál a híres pagi juhsajtba, egyik élmény 
sem okozhat csalódást, Horvátország egy-
szerűen megunhatatlan. Aki nem látta még, 
annak azért, aki már igen, annak pedig azért 
kötelező desztináció, unatkozni lehetetlen. 
Nem véletlen, hogy tavaly több mint fél millió 
honfitársunk járt az országban, ami minden 
korábbi rekordot megdöntött. Idén hasonló 
látogatószámot várnak, illetve arra is lehet 
számítani, hogy a vendégéjszakák száma 
meghaladja majd a 3 milliót.

Tóth Orsi

Fotó : Internet
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Az előadáson szó volt az előkészítés főbb 
mérföldköveiről, Magyarország villamosener-
gia-rendszerének jövőjéről és a projekt várha-
tó munkaerő-szükségletéről, amely számos 
szakmát érint.
Már az előadás elején elhangzott egy meg-
erősítés arra vonatkozóan, hogy a Paks II 
projekt meg fog épülni. – Annak érdekében, 
hogy a paksi telephelyen jelenleg működő 
négy darab, összesen 2000 megawatt villa-
mos termelőkapacitás hosszú távon fenntart-
ható legyen, ahhoz szüksége van Magyaror-
szágnak arra a két új blokkra, amelyeknek az 
előkészítésén jelenleg dolgozunk – mondta a 
kormánybiztos.
Nagyjából 1000 TJ energiára van szüksége 
évente Magyarországnak. Az energiafelhasz-
nálás nagyjából 30%-át az olaj, hozzávetőleg 
30%-ot a gáz biztosítja, az atomenergia kb. 
17%-ra, a megújuló energia részaránya pedig 
8%-ra tehető. Az energiafelhasználást tekint-
ve az ipar, a háztartások és a közlekedés egy-
aránt egynegyed arányban veszi ki a részét, 
ezek tekinthetők a legjelentősebb energiafo-
gyasztóknak, hozzájuk áramlik a fent említett 
mennyiségű primer energia. Rengeteg felüle-
tes energiapolitikai vita zajlik ma a médiában 

és a közéletben, ami megpróbálja 
ezt a komplex energiafelhasználást 
leegyszerűsíteni arra, hogy Paks II-
nek rengeteg alternatívája van, és 
hogy a Paks II projektre ezen állí-
tások szerint semmi szükség sincs, 
véli a kormánybiztos.
Sokan azzal érvelnek, hogy nincs 
itt másra szükség, hőszigetelni kell 
a házakat, ami eredményeképpen 
ez a beruházás szükségtelenné 
válik. A valóság az, hogy Magyar-
országon a magán- és középüle-

teknek a fűtésére a végső energia 34-35%-
a megy rá. Tehát durván a Magyarországon 
felhasznált összes energiának a harmada az 
épületeink fűtését szolgálja. Ennek az 55%-
ában egyértelműen gázfűtésről beszélünk. A 
lakásállomány 9%-a távfűtött, melynek a bá-
zisa majdnem teljes egészében gáz. A házak 
fűtésében a villamos energia sem elhanya-
golható, melyben szintén a gáz, mint villamos 

Prof. Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kor-

mánybiztos tartott előadást március 8-án egyetemünkön, a hazánk gazdasága szem-

pontjából kiemelt jelentőségű beruházás aktualitásairól, a megvalósításához szükséges 

lépésekről, valamint a projektben rejlő lehetőségekről, amelyek közvetlenül is érinthetik 

az intézményünkben tanulókat, de az oktatókat és a kutatókat is.

paks ii. korMánybiztosa tartott előaDást

Fotó : Kiss Viktor

Fotó : Kiss Viktor
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energia-hordozó bír 
meghatározó szerep-
pel. Összességében 
a fűtésre felhasznált 
energia 75%-a gáz-
ban kerül előállítás-
ra. Az átlagos vidéki, 
durván 100 m2-es, 
2-3 szobás, zömében 
a ’70-es–’80-as évek-
ben épített kockahá-
zak zömében vagy 
vegyes tüzelésű, de 
még jellemzőbben 
vezetékes földgázzal 
fűtöttek. Ha ezeket, 
vagy bármilyen más, 
korábbi sztenderdek alapján épített, nem kor-
szerű épületeket hőszigeteljük, akkor megta-
karítható némi földgáz, de villamos energia 
nem. Sőt, nagyon sok olyan új ház épül ma 
Magyarországon, amelybe különböző enge-
délyezési okokból már be se vezetik a föld-
gázt, hanem, ha egy nagyon jól hőszigetelt, 
modern házat építenek, nagyon sok esetben 
a használati meleg víz előállítása, illetve a fű-
tés energiaellátása is hőszivattyúra alapozó-
dik, nem földgázra, a hőszivattyú pedig a kör-
nyezetben hozzáférhető valamely hőforrásból 
származó hőt villamos energia segítségével 
felemeli arra a hőmérsékletre, amely a fűtés-
hez szükséges. Tehát ha ma valaki hőszivaty-
tyú-alapú fűtést valósít meg egy házban, az 
a villamos energia-igényt növelni fogja orszá-
gos szinten. 
Egy másik faktort is szem előtt érdemes tarta-
ni, ha 10-20 éves távlatban gondolkodunk, ez 
pedig az e-mobilitás. A végső energia-felhasz-
nálás nagyjából egynegyedét közlekedési cé-
lokra használjuk. Jelenleg ez a közlekedési 
célú energia tipikusan kőolaj alapú energia-
hordozóra épül. A jövőre vonatkozó legfonto-
sabb marketing üzenet azonban a zéró emisz-
szió. Nagyon komoly fejlődés zajlik jelenleg 
az e-mobilitás területén, ami azért támogatan-
dó, mert zéró emissziós. Ezzel kapcsolatban 
azonban nem ismert széles körökben a teljes 
igazság. Ugyanis az e-mobilitás akkor tud 
zéró emissziós lenni, ha az a villamos ener-
gia, amit beletöltünk az autó akkumulátorába, 
tényleg zéró emissziósan kerül előállításra. 

Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a 
villamos energia, amelyet felhasznál, vagy 
megújuló energia-, vagy atomenergia bázison 
kerül előállításra. Az átlagos összetételű vil-
lany ma az EU területén nagyon sok fosszilis 
forrást tartalmaz. Ha egy átlagos e-járművet 
(Nissan Leaf) megtöltünk az európai villamos 
energia-rendszerből nyerhető árammal, akkor 
durván 10 kg CO2 társul 160 km út megtéte-
léhez. Tisztán atomerőműben termelt energia 
esetén ez a mennyiség 0,3 kg.  
A különböző támogatási formák következ-
tében a világ különböző pontjain eltérő az 
elterjedtsége az e-mobilitásnak. Az USA-
ban nagyjából félmillió hibrid vagy tisztán 
elektromos meghajtású autó van jelenleg. Az 
Obama-kormánynak korábban az volt a cél-
kitűzése, hogy ez az autóállomány elérje az 
egymilliót, amelynek kb. a felét sikerült elérni 
2016 végére. Az EU területén durván 60-70 
ezer tisztán elektromos és mingyegy 100 ezer 
hibrid autó van. Ezeket az elektromos hajtású 
autókat el kell látni villamos energiával, és ez 
a villamos energia-termelési szektor számára 
egy új piacot jelent. Ha okosan akarjuk eze-
ket az autókat tölteni, megfelelően ütemezni a 
töltésüket, akkor a villamos energia-rendszer 
kiegyensúlyozása fontos szerepet kap. Az 
USA-ban azzal számolnak, hogy ha az autók 
60%-a e-meghajtású lenne (ettől még nagyon 
messze vagyunk), akkor az 9-10% többlet vil-
lamos energia-igényt eredményezne.

Tóth Orsi

Fotó : Kiss Viktor
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A forradalom és szabadságharc emlékére 
március 14-én megrendezett műsor az idei 
évben is magas színvonalat mutatott. Az ün-
nepi szenátusülést Prof. Dr. Torma András 
rektor köszöntő beszéde nyitotta. A fellépő-
kön látni lehetett, ahogy beleélik magukat az 
éppen elszavalt részletekbe, ami még érde-
kesebbé tette előadásukat. Idén is több kar 
diákjai vettek részt a műsorban, illetve csat-
lakoztak hozzájuk a Lévay József Reformá-
tus Gimnázium és Diákotthon tanulói: Hangó 
Viola, aki gyönyörűen adta elő az Ismerős 
arcok Nélküled című számát, és Szentpéteri 
Mózes, aki zongorán kísérte. Idén több tán-
cos műsort is láthattunk, a fellépők a Szinva-
völgyi Néptáncegyüttes tagjai voltak. Eperjesi 
Gergelytől, a Bölcsészettudományi Kar hall-
gatójától először Petőfi Sándor 
Az ítélet című versét hallhattuk, 
utána pedig a Csatában című 
verset szavalta el nagy átélés-
sel, végezetül pedig a 12 pon-
tot. Pecsmány Péter, a Műszaki 
Földtudományi Kar hallgatója 
énekelte el a Nemzeti dal meg-
zenésített változatát, melyet a 
Bartók Béla Zeneművészeti In-
tézet hallgatója, Majnár Tamás 
kísért zongorán. Idén az ünne-
pi beszédet a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar dékánja 
Prof. Dr. Bertóti Edgár tartotta, 

melyben kihangsúlyozta, hogy március 15-e 
milyen hangsúlyos történések kezdetét jelen-
tette, illetve hogy nem a közösség, hanem a 
tenni akaró egyének érdeme volt. Az utána 
következő időszakokra is kitért, hiszen min-
den a szabadságharc következményeként 
valósult meg. A Világosi fegyverletételt kö-
vető Selmecbányán uralkodó helyzetet is 
megemlítette, ugyanis az oktatás szünetelt, 
mert "a diákok a csatatereken vesztek, vagy 
börtönökben raboskodtak”. Ezzel a példával 
arra akart rámutatni a dékán, hogy a mai 
diákoknak könnyebb a helyzete, így azzal 
tehetnek jót, ha képességeiket kihasználva 
nyújtják a legjobb teljesítményt. Az ünnepség 
végén kari kitüntetést vett át munkája elisme-
réseként Kocsisné dr. Baán Mária egyetemi 
docens asszony. Majd 171 hallgató kapott 
arany, ezüst és bronz fokozatú tanulmányi 
emlékérmet, illetve könyvjutalmat kiemelke-
dő eredményeiért és munkájáért. Az ünnepi 
szenátusülést Prof. Dr. Torma András rektor 
tartott beszéde zárta, melyben a haza szere-
tetét emelte ki főként. Az idei műsor is nagy 
élményt nyújtott a résztvevőknek, hiszen hoz-
ta a már-már megszokott, jól összetett ünnepi 
megemlékezések színvonalát.

Stumphauzer Laura

Március 15. – ünnepi szenátusi ülés

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából nyilvános ün-
nepi egyetemi szenátusülést tartottak a Miskolci Egyetemen március 14-én, ahol átadták 
a kari kitüntetéseket, és sok hallgató vehette át a tanulmányi emlékérmet.

Fotó : Stumphauzer Laura
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Fotó: Kiss Viktor

A rendezvényt Prof. Dr. 
Lukács János projekt-
vezető nyitotta meg, 
röviden összefoglalta, 
hogy a pályázat alap-
vetően három fókuszte-
rületre fog koncentrálni 
a négyéves megvalósí-
tási, valamint az ötéves 
továbbfutási időszak-
ban: korszerű anyagok 
és vizsgálataik, modern 
anyagtechnológiák, illet-
ve intelligens irányítás 
és automatizálás. Prof. 
Dr. Pálinkás József, a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Hivatal elnöke köszöntőbeszédében el-
mondta, céljaik között szerepel, hogy ne csak 
Európában tegyék versenyképessé Magyar-
országot, hanem az egész világon. Ehhez 
az szükséges, hogy azok az intézmények 
és vállalatok jussanak a fejlesztésre irányu-
ló forrásokhoz, amelyek Magyarországon a 
legjobbak között szerepelnek. Megemlítette, 
hogy egy megfelelő versenypályázati rend-
szer kidolgozása elengedhetetlen, hiszen 
a kutatás-fejlesztés területén a piac vissza-
jelzési ideje túl hosszú. Rávilágított, hogy a 
kutatás-fejlesztésre és innovációra irányuló 
támogatásokat célszerűbb lenne befektetés-
nek nevezni, hiszen kiemelkedő tudományos 
eredményt vagy vállalatok számára hasznos 
szolgáltatást és terméket fog produkálni. 
Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem 
rektora elmondta, hogy az egyetem jövőképé-
ben kiemelt helyen szerepel a FIEK, hiszen 
gazdasági vállalkozásokkal való együttműkö-
dést szorgalmaz. A cégek felvetik igényeiket, 
amelyek megoldásához az egyetem kutatási, 
elméleti és gyakorlati hátterével járul hozzá. 
Dr. Deák Csaba, az egyetem kancellára pedig 

hozzátette, hogy nemcsak az elnyert 4,8 milli-
árd forint, hanem a résztvevő cégek által hoz-
zátett további 1 milliárd forint segíthet abban, 
hogy legyőzzük a középszerűség kényelmét, 
és további nemzetközi eredményeket tudjunk 
felmutatni. Végezetül megemlítette, hogy a 
régió és Miskolc város egyetlen kitörési pont-
ja, hogy a Miskolci Egyetem olyan tudásterü-
leteket képes felmutatni, amelyek iparágakat, 
cégeket és munkaerőt vonzanak ide, valamint 
végzett egyetemistákat tartanak itt.
Ezt követően Prof. Dr. Lukács János a projekt 
részleteit ismertette, valamint bemutatta az 
átalakításra kerülő Műhelycsarnok látvány-
terveit. Kiemelte, hogy a BorsodChem és az 
ÉMI betelepülne az Egyetemvárosba, előbbi 
például egy kísérleti gyártóüzemet kíván itt 
létrehozni (a Bosch esetében a betelepülés 
már korábban megtörtént - Robert Bosch 
Mechatronikai Tanszék). Hozzátette, hogy a 
pályázat megvalósítása során az eszközpark 
bővítésen túl legalább 26 új K+F+I munkahely 
fog létrejönni, valamint 30 új eljárást, proto-
típust vagy piacorientált terméket szükséges 
kidolgozniuk.

Boldizsár Csongor 

tecHnológiai Megújulás az egyeteMen

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) létrehozásáról szóló projektet nyitottak 
meg áprilisban. A Miskolci Egyetem konzorciumi ipari partnere a Robert Bosch Kft., a Borsod-
Chem Zrt. és az ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.).
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Újra megnyílt a Miskolci Egyetem nagyszabá-
sú állás- és szakmai gyakorlati helyeket kíná-
ló tavaszi kiállítása, az állásbörze. 2017. ápri-
lis 5-én 10-16 óra között a Miskolci Egyetem 
előcsarnokában, díszaulájában és az A/4-es 
épületben huszonharmadik alkalommal ren-
dezték meg a Miskolci Egyetemi Állásbörzét 
és Szakmai Gyakorlati Börzét.
A rendezvényt Prof. Dr. Torma András, a 
Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg, és a 
megnyitó keretében ő is adta át azt a díjat, 
amellyel az egyetem már hagyományosan 
az itt végzett szakemberek munkába állá-
sát, foglalkoztatását leginkább támogató cég 
munkáját ismeri el. A díjat ebben az évben a 
Miskolc Holding Zrt. vehette át, a díjátadón a 
céget Pálffy Kinga vezérigazgató képviselte.
A korábbi évekhez hasonlóan az állásbörzét 
idén is nagy érdeklődés kísérte, a XXIII. Mis-
kolci Egyetemi Állásbörze ezzel tovább öreg-
bítette a rendezvény hírnevét. A látogatottság 
tekintetében a szervezők a nap végére mint-
egy 1500 főre számítanak. Az eseményre a 
szervezők nem csak a végzés előtt álló ill. 
már állást kereső hallgatókat, valamint a ko-
rábban végzetteket várták, hanem az alsóbb 
éveseket is, hiszen ez a kiállítás remek lehe-
tőségeket kínált „karrierinformációk” gyűjté-
sére és tapasztalatszerzésre egyaránt. 

Ebben az évben a börzén 80 standon 84 kiál-
lító volt jelen, ebből 82 állásajánlatokat kínáló, 
közvetítő cég, szervezet, és két további part-
ner. A Miskolci Egyetemi Állásbörze ezzel a 
legnagyobb vidéki állásbörzének számít.
A Miskolci Egyetemi Állásbörzén karrierlehe-
tőséget vagy szakmai gyakorlati helyet kínáló 
vállalatok nagy része multinacionális cég, ill. 
hazai közép- és nagyvállalat. Az Állásbörzére 
érkező cégek által meghirdetett pozíciók 37,5 
százaléka az Észak-Magyarországi Régió-
ban, 26,25 százaléka Budapesten, 11,25 szá-
zaléka pedig az Észak-Alföldi Régióban van. 
Nagy számban jelentek meg azok a cégek is 
az állásbörzén, akik az ország valamely más 
pontjáról keresték toborzási céllal a miskolci 
egyetemistákat. Voltak köztük olyanok is, akik 
szorosabbra fűzték kapcsolataikat a Miskolci 
Egyetem valamely karával, és több területet 
érintő együttműködés keretében duális kép-
zésre vagy szakmai gyakorlatra fogadják a 
hallgatókat, ösztöndíjszerű programokat indí-
tanak vagy a vállalat szakemberei rendszeres 
szakmai előadásokkal, bemutatókkal segítik 
a karon folyó képzést.
A kiállítók a rendezvényen átlagosan 31 dip-
lomásnak kínáltak állást, ebből 19-et frissdip-
lomások számára. A kiállítók jelentős szám-
ban várták a nem frissdiplomásokat is, ezért 
a korábban végzettek, főként a néhány éves 
szakmai tapasztalattal rendelkezők számára 
is nagy lehetőségeket rejtett a börze.
A cégek többsége mérnöki/műszaki, gazda-
sági, informatikai, jogi és egyéb területekre 
toborzott munkatársakat. A legtöbb ajánlat 
idén is a gépészmérnököknek, a közgaz-
dászoknak, az informatikusoknak és a villa-
mosmérnököknek szólt. A résztvevő cégek 
kifejezetten keresték a műszaki menedzse-
reket, a minőségbiztosítási mérnököket, a 
szoftverfejlesztőket, a logisztikusokat, az 

XXiii. Miskolci egyeteMi állásbörze

és szakMai gyakorlati börze
Április 5-én 10-16 óra között immár huszonharmadik alkalommal rendezték meg a Miskolci 
Egyetemi Állásbörzét és Szakmai Gyakorlati Börzét a Miskolci Egyetem előcsarnokában, 
díszaulájában és az A/4-es épületben.

Fotó : Stumphauzer Laura
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anyagmérnököket, az olaj- és gázmérnökö-
ket, a jogászokat, a bölcsészeket és további 
műszaki, mérnöki végzettségűeket is. Aki 
nem ilyen végzettséggel rendelkezik, annak 
is érdemes volt kilátogatni a börzére, és je-
lentkezni, mert több cég is keresett bármilyen 
felsőfokú végzettséggel rendelkező munka-
társakat. A campus végzős tanár szakos hall-
gatói az országos tanári és tanítói álláslehe-
tőségekről az Információnál érdeklődhettek, 
ahol az országos állásadatbázisban 362 taná-
ri és tanítói álláslehetőség szerepelt. Az idén 
is jelen volt 6 személyzeti tanácsadó, közvetí-
tő cég, akik adatbázisába be lehetett kerülni.
Az álláskeresésben azok voltak előnyben, 
akik tudnak önállóan és csapatban dolgozni, 
legalább felhasználói szintű számítógépes is-
meretekkel rendelkeznek, mobilisak és lega-
lább közép- vagy tárgyalási szinten beszélnek 
1-2 idegen nyelvet. A tavalyi kiállítók körében 
végzett felmérés szerint a frissdiplomások 
felvételénél a legfontosabb kompetenciák a 
megbízhatóság, a pontosság, a motiváltság, 
a csapatmunkára való készség, a felelősség-
tudat és a terhelhetőség voltak. 
A Miskolci Egyetemi Állásbörze évről évre 
lehetőséget kínál az egyetem hallgatói és 
oktatói számára, hogy a rendezvényen részt 
vevő cégek képviselőivel személyesen is ta-
lálkozzanak, informálódjanak a diplomások, 
beleértve a friss diplomások iránti keresletről. 
Az álláskeresők részletes információkat kap-
hatnak a cégek kiválasztásért felelős szakem-
bereitől, hogy mire is számítsanak a felvételi 
eljárások során. Azt is megtudhatják, milyen 
feltételeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy 
egy adott cégnél dolgozhassanak. Az érdeklő-
dők amellett, hogy állásajánlatok és szakmai 
gyakorlati helyek közül válogathatnak, sok 

más egyéb karrierprogramon is részt vehet-
nek: lehetőség van CV ambulancián, állás-
keresési tanácsadáson, illetve próbainterjún 
való részvételre.
Az idei állásbörzén hasznos kiadványokkal 
is lehetett gazdagodni: a börzére ellátogatók 
előzetesen tájékozódhattak a kiállító cégek-
ről a www.uni-miskolc.hu/allasborze oldalain, 
illetve a börze hivatalos kiadványában, az 
Állásbörze Kalauzban. A helyszínen olyan to-
vábbi térítésmentesen elérhető karriermaga-
zinok is voltak, mint például az ÁllásStart és 
a Karrier Plusz.
Az állásbörzére diplomázó hallgatókat és fia-
tal diplomásokat vártak a szervezők, de akad-
tak állásajánlatok középfokú végzettséggel 
rendelkezőknek is. A kiállítók 18 százaléka 
hirdetett meg érettségivel rendelkezők szá-
mára is nyitott pozíciót. Tekintettel arra, hogy 
a későbbi sikeres elhelyezkedés kulcsa a tu-
datos karriertervezés, erősen ajánlott a rész-
vétel az állásbörzén az alsóbb éveseknek is. 
Nekik már a végzés előtt érdemes megismer-
ni a cégeket és az általuk felkínált együttmű-
ködéseket, kapcsolatokat építeni, és képzé-
sekkel, felkészítő tréningekkel megalapozni a 
munkába állás időszakát. Célszerű akár fél-
éves gyakorlatot is eltölteni az adott cégnél, 
ahol később dolgozni szeretnének. Ennyi idő 
alatt valódi feladatokat kaphatnak, s ha bevál-
nak, akár testhezálló pozíciókat is kínálhatnak 
nekik. Hasznos lehet a szakmai gyakorlat és a 
diplomamunka-írás összekötése is.
Így tehát elsősorban őket várták az Állásbörze 
mellett a Szakmai Gyakorlati Börzére is, ahol 
könnyen megtalálhatták álmaik szakmai gya-
korlati helyét. „A Miskolci Egyetem működési 
folyamatainak megújítása, komplex hallgatói 
és intézményi szolgáltatásfejlesztésre alapoz-
va” című TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0016. jelű 
projekt fenntartása keretében rendezett Szak-
mai Gyakorlati Börzén idén 8 szakmai gyakor-
lati helyet kínáló, közvetítő és azokat szemé-
lyesen bemutató kiállítót láttak vendégül.
A rendezvény szervezője a Miskolci Egye-
tem Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága, 
a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata 
és az Állásbörze Nonprofit Kft. volt. A rendez-
vénnyel kapcsolatos részletes információk a 
www.uni-miskolc.hu/allasborze honlapon is 
megtalálhatók.

Sajtóközlemény

Fotó: Kiss Viktor
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A könyvtárban megrendezett eMElő köri be-
szélgetések elsődleges célja, hogy Miskolc vá-
ros, illetve az egyetem polgárai ez alkalommal 
is közelebb kerülhessenek egymáshoz. 
Dr. Backóczi István őszintén mesélt élete meg-
határozó állomásairól: az általános iskolás 
éveitől az egyetemi tapasztalatain át a jövőbeli 
terveibe is beavatva a közönséget. Elmondása 
alapján ahogy az iskolában, úgy az egyetemen 
is később rázódott bele a tempóba, és a késő 
estig tartó tanulás közben sokszor hallotta a 
drótgyárból kiszűrődő gépek hangját. Talán 
egyfajta érzelmi kötődés hatására történt, hogy 
diplomával a kézben elsőként a drótgyárba 
adta be jelentkezését. Később munka mellett 
is folytatta tanulmányait, és a sodronykötelek 
gépszerkezettanára koncentrált – s hozzátet-
te, sokat köszönhet a Műszaki Anyagtudomá-
nyi Karnak. Az iskola mellett jó tanulóhely volt 
a drótgyár. Itt a szerkesztési osztályra került, 
ahol gépeket terveztek. A főnöke a szárnyai alá 
vette, a keze alá dolgozott, így fejleszthette a 

kreativitását, persze anyagi motiváció hatására 
is. Az emberi mentalitás és gondolkodásmód 
nagymértékben meghatározza az ember si-
kerességét az életben – tette hozzá Pankucsi 
Márta. Barkóczi István hitt és hisz abban, hogy 
a saját ötletet, a szellemi tevékenységet pénz-
zé lehet alakítani, és bizonyára ez vezette őt 
a sikerhez. A rendszerváltás hozta változások 
miatt az üzemi tanács új vezérigazgatói állást 
hirdetett a drótgyárban, amelyre, korábbi sike-
rélményeire is támaszkodva, mert jelentkezni. 
Az állást viszont egy tőle tapasztaltabb sze-
mély kapta meg, aki egy új lehetőséget kínált 
neki, így hoztak létre egy társaságot, amely 
a drótgyáron belül a sodronykötelekkel foglal-
kozó FUX Zrt lett. A kapcsolatait kihasználva 
együttműködik az egyetemmel, amely rendkí-
vüli kutatás-fejlesztési lehetőséget nyújt a vál-
lalat számára.
Barkóczi István a kultúra és művészet támoga-
tója, nagymértékben részt vesz Miskolc város 
turisztikai életében is. Az Avason vásárolt egy 

2017. március 16-án rendhagyó eMElő köri beszélgetés keretében Dr. Barkóczi István-
nal, a miskolci egyetem egykori hallgatójával, a mára több projekt működéséért felelős 
üzletemberrel társalgott Dr. Pankucsi Márta jogász-szociológus. A téma a vállalkozói lét, 
a lokálpatriotizmus és a művészetpártolás összekapcsolódása volt, és városunk egyik 
legsikeresebb emberét, a FUX Zrt vezérigazgatóját és egyben a City Hotel és a Vigadó 
Étterem tulajdonosát arról is kérdezték, mi az üzleti sikerek titka.

Fotó: Könyvtár, Levéltár, Múzeum

eMelő köri beszélgetés a könyvtárban 
Dr. barkóczi istvánnal
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pincét borházzal, ahová gyakran viszi el külföl-
di üzleti partnereit, hiszen városunk hatalmas 
borkultúrával rendelkezik, amelyet igyekszik 
megőrizni és megmutatni. Miskolchoz való 
kötődése természetes dolog, figyel a város 
környezetére is. A városunk egyik szimbolikus 
épülete, a Vígadó Étterem is Barkóczi István 
tulajdona. Gyermekkorában gyakran vitték el 
az étterembe, így bizonyára szép emlékekkel 
gondol a helyre, ezért is döntött úgy, hogy ér-
demes felújítania, hiszen olyan közel áll hozzá 
az épület. Hozzátette, sokat jelent számára az, 
hogy milyen csapat áll mögötte, figyel az em-
berekre, akikkel együtt dolgozik és igyekszik 
olyan személyekkel körülvenni magát, akikkel 
jól együtt tud működni. 
Benyomásom szerint Barkóczi István sikerének 
elsődleges kulcsa az, hogy az érzelmei és az 
ösztönei vezérlésével, kellő szorgalommal és 
odaadással mindig megalapozott döntéseket 
tud hozni. Másodszorra kulcsfontosságú lehet a 
megfelelő környezet, illetve a kapcsolati háló is. 
A város és az egyetem megannyi lehetőséget 
biztosít minden olyan ember számára, akiknek 
a hivatásuk egyben a szenvedélyük is.  

Kovács Eszter

Fo
tó

: Kö
nyvtá

r, Levéltá
r, M

úzeum
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Fotó: Lengyel Attila

A Magyar Nemzeti Bank 2017. január 16-án 
hirdette meg a „Pénzügyek felsőfokon – Légy 
kreatív!” elnevezésű ötletpályázatát. A Mis-
kolci Egyetemről 11 pályázat érkezett be az 
MNB-hez, ebből a legjobb 5 került be a 2017. 
április12-én tartott döntőbe. A döntő során a 
pályázók egy háromtagú zsűri előtt prezentál-
ták 10-10 percben az elképzeléseiket, ezután 
a zsűri tett fel kérdéseket  5-5 percben.
A zsűrinek Szeniczey Gergő, a Magyar 
Nemzeti Bank fogyasztóvédelemért és piac-
felügyeletért felelős ügyvezető igazgatója, 

Szabó József Attila, a Magyar Nemzeti Bank 
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának 
igazgatója és Dr. Musinszki Zoltán, a GTK 
dékánhelyettese volt a tagja.
A verseny során 1. helyezést elért hallgató 
500 000 Ft-ot, a 2. helyezett 300 000 Ft-ot, a 
3. helyezett pedig 200 000 Ft-ot nyert.

A  verseny végeredménye:
1. helyezett: Kiss Barbara (pályamunka címe: 
"A tudatos bankszámlaválasztás ösztönzése 
az online világ adta lehetőségek kihasználá-
sával")
2. helyezett: a GazdÁszok nevű, Császár 
Kristóf és Szabó Tamara alkotta csapat (pá-
lyamunka címe: "Lásd tisztán a holnapot! - 
Kiút az adósságcsapdából")
3. helyezett: Horváth Dóra Diána, Nagy Lász-
ló Zoltán és Varga Krisztina (pályamunka 
címe: "Hitel híradó")
4. helyezett: Fazekas Gabriella (pályamunka 
címe: "ÉSZLA app - pénügyek biztonságban, 
játszva")
5. helyezett: Mátyás Krisztián (pályamunka 
címe: "Egyszerűen a pénzügyekről a közfog-
lalkoztatásban állóknak")

elDőlt, Hogy ki a legkreatívabb pénzügyes

Kiss Barbara, a GTK kereskedelem és marketing szakos hallgatója nyerte meg a Magyar 
Nemzeti Bank "Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!" elnevezésű ötletpályázatát "A tudatos 
bankszámlaválasztás ösztönzése az online világ adta lehetőségek kihasználásával" című pá-
lyamunkájával.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a "Magyaror-
szág jó tanulója - jó sportolója 2016" címmel azon 
tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik az 
előző tanévben eredményes tanulmányi munkájuk 
mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.
A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be 
pályázat:
I. kategória: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos 
tanulója 
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rend-
szerű iskolai oktatásban részt vevő 9-13. évfolya-
mos tanulója
III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű 
képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója
A díjazottak a "Magyarország jó tanulója - jó spor-
tolója 2016" címet elismerő miniszteri oklevelet 
kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes 
tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesít-
ményükért.

A pályázat határideje: 2017. április 28. 8 óra

További információ: 
www.kormany.hu

A pályázaton egy adott síterepről készült, minimum 
10 fotót tartalmazó galériával lehet részt venni.
Nyeremények:
1. díj: AUSZTRIAI NYARALÁS 
Aktív nyári hétvége négy fő részére az Alpokban, a 
Hotel Sonnhof Raurisban 4 nap/3 éjszaka szállás 
félpanziós ellátással, raftinggal.

Magyarország jó tanulója 
- jó sportolója 2016

fotópályázat síterepen készült 
képek bekülDésére

A pályázat célja a magyar nyelv sokszor lappangó érté-
keinek föltárása, megóvása, nyelvi örökségünk megőr-
zése és életre keltése, valamint gyarapítása, s az újabb 
nemzedékkel való megismertetése.
A pályamunka állhat egy hobbi leírásából, a hobbihoz 
kapcsolódó szókészlet (sajátos szókincs, frazeológia) 
leírásából, lehetőség szerint kisszótár melléklettel. Saját 
hobbi leírása is lehet a pályázat tárgya. A pályamunkák 
javasolt terjedelme 10—25 ezer leütés.
A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősí-
tett pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályá-
zók munkáiból készülő válogatást megjelentetik.
Díjak: A pályázat díjazására 1.000.000 Ft áll rendelke-
zésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyju-
talmak. A bírálóbizottság fenntartja a jogot a díjkeret 
felosztására, a díjak megosztására.

A pályázat határideje: 2017. augusztus 15.

További információ:
www.e-nyelv.hu

Összeállította:
Stratégiai és Fejlesztési 

Rektorhelyettesi Titkárság

Hobbik, Hobbinyelvek 
– anyanyelvi pályázat

2. díj: BALATONI ÜDÜLÉS 
Négy fő részére 4 nap/3 éjszaka szállás tágas apart-
manban kerékpárhasználattal Balatonakarattyán a 
Bringás Nyaralóban.
3. díj: ÜDÜLÉS A MÁTRÁBAN 
30.000 Ft értékű szállás utalvány a Mátrában.

A pályázat határideje: 2017. április 30.

További információ:
sielok.hu
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A Stanford Egyetem kísérlete – Miért jó a 
távmunka?
Az otthoni munkavégzésnek köszönhetően 
csökken a ránk nehezedő nyomás, nő a tel-
jesítmény, valamint a személyes megjelenés 
sem szükséges egy karrier felépítéséhez. 
Ezen kijelentések alapján nem csoda, hogy 
manapság egyre nagyobb divattá válik a táv-
munka. Azonban ahhoz, hogy megbizonyo-
sodjunk róla, hogy a való életben is így mű-
ködik ez a rendszer, először ki is kell próbálni. 
A Stanford Egyetem munkatársai pár éve ezt 
meg is tették. Kínában, azon belül is az egyik 
legnagyobb utazási irodában végeztek egy 
kísérletet. Mivel összesen körülbelül 13 ezer 
főt foglalkoztatnak, ezért a cégnek is előnyé-
re válhat a távmunka által az irodaköltségek 
csökkentése. Viszont fennállt az a veszély is, 
hogy a dolgozó embereket kevésbé tudják 
ellenőrizni, ezért a megszokottnál kevesebb 
teljesítményt nyújtanak. A kísérlet 9 hónapig 
tartott, 255 ember dolgozott otthonról (bár en-
nél sokkal több volt a jelentkező a távmunká-
ra). A kísérlet eredménye pedig a következő: 
az otthonról dolgozók száma 13 százalékkal 
növekedett az irodában dolgozókhoz képest, 
az elvándorlási arány is csökkent, valamint a 

cégnek is meglehetősen nagy megtakarítást 
jelentett. Természetesen mindenki más, vala-
ki jobban teljesített távmunkában, és maradt 
ennél a lehetőségnél, más viszont inkább a 
hagyományos módot választotta, és vissza-
tért az irodába. 

Előnyök és hátrányok
Az előbb említett kísérlet alapján tényleg ha-
tásosnak mondható a távmunka. Képzeljük 
csak el a helyzetet! Rugalmas a munkaidőnk, 
hiszen otthon vagyunk, saját magunknak 
osztjuk be, hogy mikor mit csináljunk. Ráadá-
sul az utazáson is spórolhatunk, egyrészről 
az úti költséget, másrészről pedig időt. Ezáltal 
a reggeli kapkodás és az utazás (dugó, nagy 
forgalom stb.) okozta sresszt is elkerülhetjük. 
Ha pedig már a stressz elkerüléséről van szó, 
mivel otthon vagyunk, kellemes a légkör, nin-
csenek irodai konfliktusok, és a főnök sem 
áll mindig ott felettünk siettetve. Szélesebb 
a munkakínálat, földrajzi helytől függetlenül 
dolgozhatunk, így sokkal több lehetőség áll 
előttünk, valamint a munka is változatosabb 
lehet. Arról nem is beszélve, hogy nekünk és 

a távMunka előnyei és Hátrányai
Régen felkeltek az emberek reggel, elkészültek, és indultak dolgozni. Ez volt a mindennapi rutin, 
nehéz lett volna elképzelni máshogy az életet. Manapság azonban egyre több helyen elter-
jedt a távmunka, vagyis az, hogy az emberek otthonról dolgoznak. Persze ebben az is köz-
rejátszik, hogy korunkban a technika egyre gyorsabban fejlődik. A sok kütyü és számítógépes 
csodaprogram teszi lehetővé, hogy az emberek a munkahelyüktől távol is dolgozhassanak 
akár minden nap. Már csak az a kérdés merül fel, hogy vajon ez egy jó dolog, amely megköny-
nyíti, vagy rossz, amely inkább megnehezíti a mindennapokat?

Fotó: internet MEGAZIN
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a munkáltatónak is megtakarítást jelent ez a 
lehetőség, és a fenti kísérlet alapján hatéko-
nyabb a munkavégzés. 
A sok előny után azonban meg kell említeni a 
távmunka árnyoldalát is. Igaz, hogy otthonról 
kényelmesebb dolgozni, viszont így sokkal 
nehezebb szétválasztani a munkát és a ma-
gánéletet. Egy nehéz nap után nem lehet az 
irodában hagyni a munkát, és hazamenni el-
zárkózni egy kicsit a külvilágtól, hiszen az ott-
hon egyben a munkahely is. Mivel nincs kötött 
munkaidő, sokkal könnyebben el lehet hanya-
golni a munkát, ha az ember csak halogatja, 
mert úgyis ráér. Persze, hogy jó, ha kevesebb 
a konfliktus, de ha nincsenek munkatársak, 

az azt is jelenti, hogy egész nap egyedül 
vagyunk, nincs személyes segítség, ez fo-
kozhatja a stesszet. Kevesebb a személyes 
kontaktus az életünkben, és ezáltal elhanya-
golhatjuk magunkat is. Végül, de nem utol-
só sorban óriási munkaszervezést igényel, 
hiszen a távmunka csak akkor jól működő 
rendszer, ha jól van felépítve, megszervezve. 
Szükség van a munkaadó és a munkavállaló 
bizalmára és korrektségére is.

A távmunka aránya Magyarországon

A távmunka főleg a keleti országokra jellem-
ző. Indiában a munkavállalók 56 százaléka 
dolgozik távmunkában, a feltörekvő ázsiai tér-
ségekben ez az arány 24-27 százalék. Euró-
pán belül az íreknél legmagasabb a távmun-
kások száma. Magyarország pedig nagyon 
hátul kullog a sorban, 2012-ben összesen 3 
százalék dolgozott otthonról. Pedig egy fel-
mérés szerint lenne rá igényük az emberek-
nek, valamint a technikai igények is adottak. 
A szakértők szerint csak a bizalom hiányzik 
a dologból, amelyre azért eléggé szükséges 
lenne. A lehetséges terület, ahol esetleg növe-
kedhet a távmunkában dolgozó emberek szá-
ma, az informatika és a telekommunikáció. 
Összefoglalva a távmunkának rengeteg 
előnye van, de elég fontos dolog, hogy a mun-
kát és a magánéletet szét tudjuk választani. 
Mindenki el tudja dönteni, hogy erre képes-e 
vagy sem. Az pedig, hogy szélesebb körben 
is elterjed-e a módszer, a jövő kérdése ma-
rad. Lehet, pár év múlva már olyan eszközök 
lesznek, amelyek mindenhol megteremtik a 
jól működő távmunka lehetőségét.

Krajnik Dorka

Fotó: internetMEGAZIN
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University courses online
A lot of higher education institutions have de-
cided to give everybody access to education, 
so they offer online courses. Nowadays there 
are so many courses which are available 
online that there are some sites which help 
those who would like to learn to choose be-
tween them like Academic Earth, Coursera, 
Open Culture or Udemy. These websites, 
which partner with universities and organ-
izations, are a good starting point to begin 
looking for online courses. If you cannot find 
the course or lecture you would want with the 
help of these websites, it is a good idea to 
have a look at the websites of the universities 
which mostly interest you. Many of the cours-
es and lectures of the top higher education 
institutions are available online. You can even 
learn from the professors of Harvard, Prince-
ton, Stanford, Oxford or Yale. 
There are also some podcasts, created by 
professionals, which aim to convey new in-
formation like the University of London Pod-
casts, University of Oxford Podcasts and 
BBC podcasts. The latter offers more general 
courses, but on a wide range of topics. More-
over, you can find podcasts specializing in 
almost every field of science.
Although you do not get credit for attending 
these lectures or courses, watching the vid-
eos of talented and successful professors 
talking about something that interests you or 
listening to professional podcasts can be very 

useful. If you would like to get a certificate, 
you can also get it online, but of course, most 
of the time it is not for free, and it requires a 
registration process.

TED
TED began in 1984 as a conference and 
today it is a nonprofit organization which 
spreads great ideas. It organizes conferenc-
es, TED Talks, grants the TED prize to inspir-
ing projects, helps people further develop and 
realize great ideas, provides learning materi-
al in the TED-Ed lessons and it has a global 
community named TEDx.  
TED Talks are short powerful talks (18 min-
utes or less) in which succesful researchers 
and entrepreneurs share their innovative ide-
as. Nowadays there are more than 2400 Ted 
Talks and all of them are available on www.
ted.com. The topics of the talks are very var-

stuDying online?!
free ways to learn new tHings

With the arrival of the age of Internet, a lot of things have become available online, and now 
we can not only read articles, watch videos, order goods, but also learn a lot of things with 
the help of the Internet. We can learn practical things like how to cook, how to renovate our 
home, but in this article we introduce you to new ways to study university subjects, hear about 
the newest research results and learn languages.
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ied, so everybody can find some (or better to 
say a lot) which are worth watching. In my 
view watching TED Talks is a great way to get 
to know the latest research results and hear 
them from top professionals. 
TED-Ed was created to support learning. 
TED-Ed videos are short animated videos 
created with the help of experts. These short 
videos are sometimes based on TED Talks 
and they can be tremendously helpful in get-
ting to know something new about the world 
around us. These videos can also be used by 
teachers to create customized questions and 
discussions around them. 

Learning languages using apps
A lot of university students struggle with 
getting the needed language exams by the 
end of their university years. Although it can 
sometimes be demanding to find time to learn 
a language in addition to studying for tests 
and exams, we can almost always find a few 
minutes of free time.  Language learning apps 
can help to spend these minutes wisely. 
My personal favourite is Duolingo, which is 
available for Android, iOS and Windows. It 
is completely free, easy-to-use and good for 
both beginner and more advanced learners. 
It is built on the idea that people love to play, 
so it combines learning with playing. Duolingo 
separates the learning material into small ef-
fective lessons. The so-called game-ification 
means that the lessons include more types 

of activities, you can 
instantly see which 
answers are correct, 
and if you answer 
incorrectly, you lose 
a heart. If you lose 
all your hearts, you 
lose the lesson and 
you have to start it 
over. Duolingo is 
based on teaching a 
language connecting 
it with another one, 
so it contains a lot 
of translation and 
learning of words. 
These activities are 
many times not the 
favourites of stu-

dents, but Duolingo makes them fun. The 
only downside is that now you can only learn 
English from Hungarian, but you may choose 
a language you already speak and learn an-
other one from that language. 
Duolingo’s Tinycards, which is now only avail-
able for iOS, is a new addition to Duolingo. 
It is a flashcard app with short lessons and 
it supplements Duolingo by containing the 
same courses but this time focused on words, 
and many other topics are also available. 
Besides Duolingo there are a lot of language 
learning apps like Busuu, Memrise or Roset-
ta Stone. If you are serious about language 
learning, you may even want to use several of 
them simultaneously.

Anett Schäffer

access - hozzáférés
certificate – képesítés, bizonyítvány
downside – rossz oldala
to grant – adományoz
lecture – előadás
research - kutatás
to struggle with – küzd valamivel
varied - változatos
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Sziasztok! Kezdjük egy rövid bemutatko-
zással! Kik vagytok, mit csináltok jelen-
leg? Mióta foglalkoztok zenével, és hogy 
találtatok rá a reggae-re?
K: Hello, Krisztián vagyok, a Miskolci Egye-
temen végeztem idén januárban, és jelenleg 
innovációs fejlesztőként tevékenykedem Mis-
kolcon. A zenével kiskorom óta foglalkozom, 
ha valaki látott egy dagi gyereket baseball sa-
pival és egy "vókmen"-nel, na az én voltam. 
Egyébként középiskolás koromtól kezdtem el 
gitározni, aztán ha lehetőség volt rá, más is 
szóba jött az idők során. A reggae szintén a 
középiskolás évek alatt kezdett el érdekelni, 
akkor tárult ki előttem a világ zenei téren, és 
szépen lassan behúzott, és a rabjává tett a 
lüktető ritmusa vagy akár a SKA általi pörgős-
sége...
P: Nahaj Péter "NahajPee" vagyok, zenész. 
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
gazdálkodás és menedzsment szakán tanu-
lok. 11 éve zenélek, mára már több hang-
szeren. Valamint énekelek. Körülbelül 7 éve 
hallgatok aktívan reggae-t és más, a jamaikai 
zenei világba tartozó stílust (pl: ska, dub), de 
ha úgy nézzük, mindenevő vagyok, minden 
stílusban otthon vagyok valamennyire. Sem-
mi sem áll tőlem távol. Már a szüleimnek kö-

szönhetően is hallgattam reggae-t, de akkor 
mélyedtem bele jobban, mikor megalakult a 
zenekarom, a SkyFanatic 4 és fél éve, akikkel 
már országos szinten zenélünk. 

Mióta ismeritek egymást? Mióta zenéltek 
együtt? Mi volt az alapötlet?
P: A zenekaron kívül is elkezdtem foglalkozni 
ezzel a stílussal, így csináltam tavaly novem-
berben egy utazó reggae kiállítást, amelyben 
bemutattam a magyar reggae zenekarokat, 
közösségeket, zenészeket. A megnyitón ta-
lálkoztunk Krisztiánnal, és kiderült, hogy ő 
is gondolkozik egy massive megalapításán. 
Mind a ketten szerettük volna, ha van egy 
csapat, akik reggae bulikat szerveznek itt, 
Miskolcon, mint ahogy Budapesten már sok-
sok éve. Végül mi lettünk azok, hiszen Krisz-
tiánnak és nekem is nagy ismeretségünk van 
ebben a műfajban és ezek között a zenészek 
között. Így egy éve megalapítottuk a Steel-
CityMassive-ot, akkor még ketten, de az el-
múlt hónapban egy új taggal bővültünk Király 
Csaba személyében.
K: Tavaly... óta (ezt majd Peti pontosan kiegé-
szíti) a Mi is itt vagyunk! kiállításon mutattak 
be egymásnak minket, és onnan indult ez az 
utazás. Még aznap este meg is beszéltük, 

hogy valami massive-t kéne al-
kotni itt, Miskolcon. Aztán rá fél 
évre az első SteelCityMassive 
bulin alapultunk meg igazán. 

Hol tartotok most? Mik valósul-
tak meg a tervekhez képest? 
Egyáltalán voltak tervek?
K: Jelenleg két ReggaeNighton 
vagyunk túl. Több volt tervben, 
de ezt tavasszal pótoljuk, legyen 
szó szemétszedésről, piknikről, 
valamint élő koncertes partit is 
fogunk szervezni! De lényegé-
ben a kiinduló terv annyi volt, 
hogy hozzunk össze embereket,

Massive a Miskolci reggae!
Konkoly Krisztiánnal és Nahaj Péterrel beszélgettünk a szerveződésükről, zenélésről, a mosta-
nában zajló eseményekről és sok másról.
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akik szeretik a reggae-t, és esetleg azokhoz 
is juttassuk el, akik eddig nem ismerték. Ami 
a bulik által eddig sikeresnek mondható, főleg  
hogy egy underground műfajról beszélünk.
P: A tervünk az volt és folyamatosan az is, 
hogy állandó reggae bulikat szervezzünk itt, 
Miskolcon, és minél több emberhez eljusson 
ez a műfaj. Eddig két sikeres bulin vagyunk 
túl, egy megnyitón és egy 2. MassiveRegae-
Nighton, amely nagyon jól sikerült, hiszen kb. 
80-100 ember fordult meg nálunk, és ropta a 
legjobb ütemekre az este alatt. Ezeken a bu-
likon híres Dj-k, azaz szelektorok zenéltek a 
nagyérdeműnek. Persze szeretnénk élőzenés 
esteket, szemétszedést, közös pikniket és 
egy Slackline napot is majd májusban, vala-
mint nem rég kezdtünk el egy rádióműsort a 
CIRMI Civil Rádió Miskolcban.

Mi a formációtok arc poétikája, üzenete?
P: Szeretnénk mindenkihez eljuttatni a reggae 
pozitív energiáit, a békét, a szeretetet, és meg-
mutatni, hogy milyen jó bulikat tudunk együtt 
összehozni. Hiszen ezeket a rendezvényeket 
a közönség tartja fent, a közösség, és aki 
résztvesz az estéken, már hozzátesz a mun-
kánkhoz, és mi nagyon boldogok vagyunk.

Mit csináltok, ha éppen nem együtt zenél-
tek? Hogy néz ki egy átlagos hetetek?
K: Én ugye napközben dolgozom a centrum-
ban, a nap többi része meg attól függ. Ha 
valamit kitalálunk a barátokkal, akkor azt. Ha 
időm van, képregényes tartalmat gyártok a 
youtube-ra, ha süt a nap, még délután desz-
kázom, ha egyetemen hagyományőrzés, ak-
kor pedig arra mozgolódom.
P: Ha nem zenélünk, vagy nem bulikat szer-
vezünk, akkor vagy zenélek – hiszen betölti 
a mindennapjaimat – vagy slackline-ozok. 
Egyébként tényleg nincs olyan nap, hogy va-
lamilyen szinten ne foglalkozzak ezekkel a 
zenei dolgokkal.

Hol lehet titeket megtalálni? Milyen kon-
certek vannak kilátásban a közeljövőben?
P: Facebook oldalunkon (SteelCityMassive) 
lehet minket követni, vagy akár személyesen 
is fel lehet minket keresni, hiszen minden se-
gítséget, tanácsot, részvételt szívesen foga-
dunk. Legközelebb február-március környé-
kén lesz a következő bulink és persze több 
rendezvényünk is, ahogy említettük: piknikek, 
szemétszedés, slackline nap stb…

Mit üzentek a Miskolci Egyetemnek és a 
többi olvasóinknak?
P: Mindenkit szeretettel várunk nemtől és 
kortól függetlenül rendezvényeinkre, melyek 
ingyenesek!

Utolsó szó jogán?
P: Peace, Love&Unity, Köszönjük mindenki-
nek.

Ozsváth Cseke Gergő
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ÍGY Fozz a koliban!28

SONKÁS-SAJTOS BUNDÁS KENYÉR

Hozzávalók (egy égő bendőre):
• 5 szelet toast kenyér
• 2 db tojás
• 100 g sonka
• 1-2 dl olaj 
• ízlés szerint Erős Pista vagy Piros arany
• 1 db tömlős sajt 
• fél vöröshagyma 
• só, bors ízlés szerint 
• sör ízlés szerint

Sokan ismerik a másnaposság elűző hatását 
a sörnek, így ha van kedvetek szisszentse-
tek fel egyet. Eközben vegyétek elő a toast 
kenyereket, és kicsit lapítsátok ki egy nyújtó-
fával. Na, nyújtófa nem volt nekem soha sem 
a koliban, én mindig sörös- vagy borosüveget 
használtam, tegyetek nyugodtan ti is így. Ha a 
kinyújtással végeztünk (nem kell agyon lapí-
tani a kenyeret, még maradjon egyben), jöhet 
rá egy réteg tömlős sajt, rá az Erős Pista, ezt 
követi 1-2 szelet sonka, ha szeretnétek, lehet 
rá tenni pár vékony szelet hagymát, és ennek 
a tetejére fordítunk egy besajtozott kenyeret. 
Egy másikat megcsinálunk ugyanígy, csak 

az három rétegű legyen. Ezek után felverünk 
két tojást, megforgatjuk benne szendvicseket 
minden oldalukon, forró olajban, közepes lán-
gon megsütjük. Higgyétek el valami zseniális 
az olvadt sajtos sonka egy bundás kenyér 
közepén. 

Ha pedig valami édesre vágytok: 
BANÁNOS PALACSINTAKORONG

Hozzávalók:
• 1 banán 
• 2 tojás
• ízlés szerint fahéj és kakaópor
• 0,5 dl olaj (serpenyőtől függő) 

A banánt villával összetörjük, és összekever-
jük a felvert tojásokkal, teszünk bele tetszés 
szerint kakaóport és egy kevés fahéjat is. Egy 
felhevített palacsintasütőben mind két oldalát 
megsütjük (ha már régi vagy tapadós a pa-
lacsintasütő, akkor egy kevés olajat öntsetek 
alá). Magában, porcukorral vagy lekvárral is 
fogyasztható, esetleg egy kis Nutellával is. 
Jó étvágyat kívánok a bajnokok reggelijéhez, 
próbáljátok ki mindkettőt. 
Szurplííz! 

#zseller

Másnapos reggelik pár száz forintból

Fotó: #zseller

Vannak azok a reggelek, amikor azt kérdezem magamtól, mint a reklámban a kiskölyök: 
DE MIÉRT? Miért ittam meg azt az utolsó felest, vagyis az utolsó ötöt. Jól tudom, szinte 
minden egyetemista átesik legalább egyszer egy ilyen ébredésen. Sajnos a mekiből nincs 
házhozszállítás, sőt szinte minden pénzedet elittad előző este. Ezért most segítek, hogyan 
készítsetek rövid idő alatt olyan reggelit, amely után jóízűen visszafeküdhettek az ágyba 
regenerálódni.
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Fotó: Toldy Miklós

A történet főszereplője a realitásérzékét a 
szemünk láttára folyamatosan elvesztő vagy 
már eleve labilis valóságérzékelésű hiva-
talnok. Keresztes Tamás mellett az előadás 
további fontos „szereplője” a Tamás által ter-
vezett díszlet, valamint az atmoszférát meg-
teremtő loop lesz, amelynek segítségével 
élőben születik meg az előadás zenéje. Az 
egyszemélyes darab Gogol műve alapján ké-
szült, és Bodó Viktor rendezte.
Már az első percben láthatjuk, hogy a tér egy 
egészen kicsi, groteszkül torz dobozlakásra 
korlátozódik. Ebben elevenedik meg a csi-
novnyik előadásában a hivatal, ahol dolgo-
zik, a színház, később pedig szó szerint az 
egész a feje tetejére áll, és már ott is találjuk 
magunkat az elmegyógyintézetben. Minden 
díszletelemnek fontos szerepe van, még a 
zuhanyfüggönytartón legördülő függönyka-
rikáknak is. Emellett a másik legfontosabb 
eleme a szünet nélküli, egy és fél órás óriás-
monológnak a zene, amely Keresztes Tamás 
végtelen skálájú hangját kíséri. A színész ke-
zeli a pedálokat, a helyszínen rakja össze a 
zenét, kiadja a fényeffektekre vonatkozó pa-
rancsokat, és mindemellett folyamatosan ren-
dezi a tért, változtatja a jelmezét, és megállás 
nélkül beszél. Mindezt úgy, hogy a néző nem 
győzi kapkodni a fejét, nem akar lemaradni 
egyetlen apró dologról sem, noha többször 
is elgondolkodik rajta, hogy hogy került oda 
ez vagy az, hogyan oldották meg a technika 
néző számára láthatatlan részét.
A darab feszült figyelmet igényelt, mégsem 
lehetett előre kiszámítani, mikor kerekedik 
egy-egy mondatból dal vagy háttérzaj. A sod-
ró erejű hangulatot Keresztes Tamás nagyon 
hiteles játéka alapozta meg, egy pillanatra 
sem esett ki a szerepből, és olyan sokszínűen 

játszott az arcmimikájával, hogy a darab vé-
gére még a nézők is elfáradtak. A tetőpontot 
Popriscsin színház a színházban jelenete 
adta, amelyen a közönség annyira nevetett, 
hogy biztosan túlharsogta volna a csinovnyik 
szövegét, ha az nem mikrofonban adja elő 
gúnytól csöpögő előadását. A libabőr pedig a 
legtöbb nézőt valószínűleg akkor öntötte el, 
amikor Popriscsin mint spanyol király adta elő 
dalát híveinek.
A tragikus felhangú előadást folyamatosan 
megtörte a humor, így a közönség a sírva 
nevetést kísérő hullámvasúton vergődött az 
utolsó percekig. Ennyire érzelmileg megmoz-
gató darabot – méghozzá egyszemélyeset – 
régen láttam, így csakis ajánlani tudom min-
denki számára, de fel kell rá készülni lelkileg, 
mert rengeteg benne a groteszk, drámai és 
végleteket feszegető jelenet.
Az előadás előzetese megtekinthető a You-
Tube-on. Zárásként, egy művészeti portálon 
így foglalják össze a darabot: „Az előadás 
komplett hang, kép, mozgás és verbális kom-
pozíció; pusztulásszimfónia”.

Tóth Evelin

egy őrült naplója 
előaDás a Miskolci neMzeti színHázban
Az Egy őrült naplója új változatának szövegkönyve több fordítás és az eredeti orosz 
példány összevetésével készült. Mi vagyunk őrültek, vagy a világ őrült meg körülöttünk? 
– erről is szól Gogol 1834-ben játszódó története, és a kérdés most, 2017-ben is 
ugyanolyan aktuális. Az előadás 2016-ban elnyerte a Thealter Fesztivál kritikusok díját.
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30 SPORT

egyeteMi kosár eb Miskolcon!
Július 16. és 23. között a Miskolci Egyetem és Miskolc város ad otthon a 14. Európai Egye-
temek Kosárlabda Bajnokságának. A kontinensviadal különlegessége, hogy nem nemzeti 
egyetemi válogatottak mérettetik meg magukat, mint az Univerziádén vagy az egyetemi 
világbajnokságokon, hanem intézményi csapatok, jellemzően a saját nemzeti egyetemi baj-
nokságuk győztesei.

Az Európai Egetemi Sportszövetség (EUSA) 
2017-ben 18 sportágban rendez Egyetemi 
EB-t, ezek közül – mint mindig – a kosár-
labda kiemelt eseménynek számít. Ebben a 
sportágban szerveztek először egyetemi kon-
tinensviadalt, a résztvevői létszám tekinteté-
ben azóta is az egyik legnagyobbnak számít, 
emiatt a sportszövetség kiemelt figyelemmel 
követi az eseményt.
A részvételi kedv szempontjából is kiemelke-
dő az EB, ugyanis évről-évre a kosárlabda 
vonzza a legtöbb érdeklődő intézményt, így 
a rendezés lehetőségéért is sorban állnak 
Európa nagyvárosai. A tavalyi nagy sikerű 
Tájékozódási Futó Egyetemi VB után idén az 
egyetem és a város 16 férfi, valamint 12 női 
csapat versengésének ad otthont a kosárlab-
da torna keretein belül, amelyek kiegészülve 
a hozzájuk tartozó személyzettel és segí-
tőkkel majd' 500 fősre növelik a résztvevői 
létszámot. Hazánkat várhatóan 3 csapat (2 
férfi, 1 női) is képviseli, amelyek között termé-
szetesen a Miskolci Egyetem különítménye 
kiemelt helyett kapott. 
A torna színvonalát jól mutatja, hogy a legtöbb 
résztvevő intézmény soraiban élvonalbeli já-
tékosok szerepelnek, így a mérkőzésekre ki-
látogatók ízelítőt kaphatnak a szerb, a német, 

vagy a francia élvonal színvonalából is. 
A szervező bizottság célja – amellett, hogy a 
rendezvény sportszakmai szempontból sike-
res legyen – hogy a Miskolcra látogatók meg-
ismerjék a várost, valamint az egyetemet, és 
azok jó hírét vigyék vissza hazájukba az EB 
után. A miskolci egyetemi élet megismerésé-
re lesz alkalma a résztvevőknek, ugyanis a 
csapatok az Uni-Hotelben, valamint az 1-es 
kollégiumban kerülnek majd elszállásolásra. 
A mérkőzéseknek az Egyetemi Körcsarnok, 
a Generali Aréna, valamint a Jégcsarnok ad 
majd otthont.

Bővebb információ: basketball2017.eusa.eu
Facebook: /eusabasketball2017

FELHÍVÁS!
Önkénteseket várunk!
Ha július 14 és 24 között szabad vagy, érdekel 
a sport, és úgy érzed, szívesen segítenél az 
Európa bajnokság lebonyolításában, jelent-
kezz önkéntesnek! Nézz be egy kontinens-
torna kulisszái mögé, gyakorold a nyelvet, és 
szerezz barátokat Európa minden pontjáról!
Írj magadról pár szót az eusabasketball2017@
gmail.com e-mail címre „Önkéntes” tárggyal, 
és felvesszük veled a kapcsolatot!
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27. boscH szarvasűzők
Idén 27. alkalommal rendezték meg a Bosch Szarvasűzők országos váltófutóversenyt 
április 1-jén, amely idén ismét megújult. Ebben az évben újra változott az útvonal, illet-
ve az eredményhirdetés menete is, mivel az Egyetemi Körcsarnok felújítási munkái miatt 
zárva tart, így az egyetemi futópályán lett megtartva, ahol az utolsó szakasz befutói is 
célba értek. Mindez egy gyors összesítés után, értékes nyereményekkel.

A Miskolci Egyetem rendezte verseny Eger-
ből indult, a futók a Bükki Nemzeti Parkon 
keresztül haladva (Felsőtárkány – Répáshuta 
- Rejtek – Nagymező – Jávorkút – Ómassa) 
jutottak el Miskolcra. A sportesemény szim-
bolikusan összeköti az Eszterházy Károly 
Egyetemet és a Miskolci Egyetemet. Az első 
távot, amely Eger városában futott végig tel-
jesítette Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem 
általános rektorhelyettese is. A Szarvasűzők 
utolsó része, amely a miskolci Hősök teréről 
indult és az egyetemi campus területén talál-
ható Miskolci Atlétikai Centrumban ért célba, 
kisebb futófesztivállá szélesedett. Ezt a sza-
kaszt egyetemi vezetők és tanárok is többen 
teljesítették, illetve a Bosch több alkalmazott-
ja is. A versenyt népszerűsítette a Miskolci 
Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) 
számos fiatalja és szüleik, akik szintén lefu-
tották a verseny miskolci szakaszát.

A 78 km-es távot 70 csa-
pat teljesítette, a részt-
vevők száma majdnem 
elérte a 800 főt. A Szar-
vasűzők első kategóriá-
jában, a Magyar Egyete-
mi – Főiskolai Országos 
Váltófutó Bajnokságon 
(Váltófutó MEFOB) 20 
csapat ért célba, közülük 
leggyorsabban a Sze-
gedi Tudományegyete-
met képviselő “Pajzán 
Majális”. A 2. helyezett 
a Debreceni Egyetem 
lett, a bronzérmet pedig 
Kullancsvadászok csa-
patnévvel az Eszterházy 
Károly Egyetem diákjai 
szerezték meg. Az Open 

(nyílt) kategóriában a felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatói mellett szabadon indulhattak a 
futótársadalom képviselői. A kategória győz-
tese a Vaccsuszirunáj Dream Team lett, akik 
egyúttal legjobb idővel az abszolút győztesi 
címet is elvitték. Őket követték a Trónfosz-
tók, akik minden évben jól teljesítenek, és a 
HELYNEKEM csapata. Immár második alka-
lommal indulhattak 5 fős csapatok, amelyek 
tagjai “félmaratoni” távokat felvállalva teljesí-
tették az Eger-Miskolc távolságot – közülük a 
Vaccsuszirunáj Bükki Műhely névre hallgató 
alakulat volt a legeredményesebb. A második 
helyezett a Szarvasűz-ŐS-család lett, akik 
ténylegesen egy családot alkotnak, legifjabb 
tagjuk egy általános iskolás fiú volt, ami így 
nem kis teljesítmény. Itt a képzeletbeli dobo-
gó alsó fokán pedig a Mindegy, nem? nevű 
csapat álhatott. 

Stumphauzer Laura

Fotó: Kiss Viktor
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Hogyan képzeljünk el egy szuperszámító-
gépet? 
A szuperszámítógépek külsőre szokatlan 
látványt nyújthatnak az avatatlan szemek 
számára, leginkább a fizikai méretük tekin-
tetében. Egy szerényebb teljesítményű szu-
perszámítógép is kiteszi egy nagyobb hű-
tőszekrény méretét. A nagyobbaknál pedig 
nem ritka, hogy külön erre a célra tervezett 
épületekben helyezik el őket, ahol csak maga 
a szuperszámítógép és a kapcsolódó eszkö-
zök (áramellátás, hűtés, tűzoltó berendezés, 
stb.) vannak elhelyezve, illetve általában az 
üzemeltető személyzet is itt tartózkodik. A 
gyártók a designra is adnak természetesen, 
így általában elegáns megjelenésűek ezek 
a gépek. Ha belülről vizsgáljuk, akkor azt 
láthatjuk, hogy a mai modern szuperszámí-
tógépek valójában rengeteg kisebb, önálló 
számítógépből állnak. Ezek sok mindenben 
hasonlítanak egy hagyományos számítógép-
hez, viszont a kialakításuk lehetővé teszi, 
hogy nagyon sűrűn lehessen ezeket elhe-
lyezni, pl. egy normál torony PC ház méret-
ben 4-8 ilyen gép is elfér, és a teljesítménye 
egy-egy gépnek önállóan is tekintélyes lehet. 

Ezekből képzeljünk el egymás mellett több 
ezret, és máris egy szuperszámítógéppel ta-
láljuk szemben magunkat.

Mire használják leggyakrabban ezeket a 
gépeket?
Nagyon sok alkalmazási területe van a szu-
perszámítógépeknek. Ilyen konkrét példa az 
időjárás-előrejelzés, vagy az animációs fil-
mek gyártása, formatervezés, stb. Ezen felül 
használják még olaj- és földgázmezők felde-
rítésére, új gyógyszer-hatóanyagok keresé-
sére, klímaváltozás kutatására, járványok ter-
jedésének előrejelzésére, rádióteleszkópok 
által vett adathalmazok elemezésére, tőzsdei 
folyamatok elemzésére, és a listát még soká-
ig folytathatnám.

A Miskolci Egyetemen mióta van szuper-
számítógép?
Az egyetemen az elmúlt évtizedekben szá-
mos, a maga korában nagy teljesítményűnek 
mondható számítógép is megfordult. Jelenleg 
két szuperszámítógép van a Miskolci Egye-
temen. Az egyik a Miskolci Egyetem tulaj-
dona, ezt eredendően a Gépészmérnöki és 

szuperszáMítógépek világában
Dr. Vincze Dáviddal, az Általános Informatikai Intézeti Tanszék adjunktusával beszélgettünk 
a szuperszámítógépek világáról. 
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Fotó: Kiss Viktor
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Informatikai Kar Szerszámgépek Tanszéke 
szerezte be 2011-ben, tehát nem egy  kifeje-
zetten fiatal gépről van szó, de még mindig 
tekintélyes teljesítményt lehet belőle kiprésel-
ni. A másik szuperszámítógépet a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda 
üzemelteti. Ehhez bárki hozzáférhet a hazai 
felsőoktatási intézményekből, kutató intéze-
tekből, ugyanígy a Miskolci Egyetem kutatói 
is igény szerint hozzáférhetnek máshol lévő 
szuperszámítógépekhez. Mindkét gép a Mis-
kolci Egyetem Informatikai Szolgáltató Köz-
pontjában található.

Mire használták az évek során?
Eleinte főként az oktatásban kapott nagy 
szerepet, a különböző modellezésekre való 
szoftverek használatát sajátíthatták el a se-
gítségével a hallgatók, mivel azon minden 
hallgatónak jutott elegendő számítási kapaci-
tás. Nemrégiben zárt térben történő robbantá-
sokat szimuláló szoftver futott rajta, mellette 
egy, a mesterséges intelligencia területén al-
kalmazott, a Miskolci Egyetemen kifejlesztett 
gépi tanulási módszer tesztelésében is aktí-
van használtuk. És épp folyamatban van egy 
olyan szoftverrendszer előkészítése, amely 
folyadékdinamikai szimulációk futtatására ké-
pes. A mérnökinformatikusok képzésében is 
használjuk a gépet, ők az ilyen szuperszámí-
tógépek működéséről és hatékony üzemelte-
téséről tanulnak. És nem utolsó sorban, a ko-
rábbi szuperszámítógépes versenyekre való 
felkészülésnél is nagy hasznát vettük.

Hogyan kell elképzelnünk a szuperszá-
mítógép-versenyt, milyen feladatokat kell 
megoldaniuk a hallgatóknak? 
Az első fordulóban a kiadott feladatokat itthon, 
a saját rendszereinken készítjük el, illetve le-
hetőség van a világhálón keresztül elérni kínai 
számítógép klasztereket, illetve nagyobb szu-
perszámítógépet. A második fordulóba már 
csak 16 csapat kerül be, amelyből a Miskolci 
Egyetem informatikusaiból álló csapat volt az 
egyetlen csapat, amelyik bekerült Európából. 
Ezt a fordulót már Kínában rendezik meg, és 
a résztvevő csapatoknak fej-fej mellett kell 
felépíteniük a rendszereiket 5 teljes napon ke-
resztül. Majd ezen konkrét szimulációkat kell 
lefuttatnunk és ezeket úgy átalakítanunk, illet-
ve hangolnunk, hogy minél kevesebb idő alatt 

fejeződjenek be úgy, hogy továbbra is helyes 
eredményt adjanak. Korábbi feladatok között 
szerepelt óceáni áramlások szimulációja, ré-
szecskék kölcsönhatásainak vizsgálata, föld-
kéregben terjedő elektromágneses hullámok 
modellezése és még számos ehhez hasonló 
izgalmas feladat. Maga a verseny fizikailag is 
kimerítő, mivel 5 napon át napi 8-12 órában 
folyamatosan dolgoznak a csapatok a hely-
színen. De megéri: tényleg csúcstechnológiá-
val dolgozhatunk, rengeteg szakmai tudást és 
tapasztalatot lehet szerezni. Másrészt kicsit a 
kínai világgal, kultúrával és életmóddal is meg 
tudunk ismerkedni.

Lát veszélyt a számítógépek ily mértékű 
fejlődésében? 
A fejlődés alapvetően jó dolog. IT terüle-
ten megszokhattuk, hogy rövid idő elteltével 
ugyanazért az árért a korábbi eszközünk tel-
jesítményének sokszorosát kapjuk. Ez igaz a 
szuperszámítógépekre is, és manapság már 
az energiahatékonyság itt is nagyon fontos 
szempont. A filmek világában sokszor „ön-
tudatra ébrednek” a hasonló rendszerek, de 
a számítógép, legyen az egy nagy teljesít-
ményű szuperszámítógép, egy okostelefon, 
stb. pusztán egy eszköz. Tehát az adott fel-
használó céljaitól függ, hogy milyen feladatot 
végeztet vele. A gépnek nem számít, hogy az 
éppen egy újfajta gyógyszer hatóanyagának 
a modellezését vagy egy új biológiai fegyver 
hatásait szimulálja. Ugyanúgy, mint egy kala-
pács, lehet vele építeni is és rombolni is. De 
ezt nem a kalapács dönti el...

Boldizsár Csongor
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Fotó: internet
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34 Hagyományaink

Egyetemünk történetében a 2000-es évek a 
kiteljesedés évei voltak. A már meglévő disz-
ciplínák körét igyekeztek bővíteni, mégpedig 
a Comenius Tanítóképző Főiskolával. A Főis-
kola 2013-ig tartozott a Miskolci Egyetemhez. 
Az iskola a Sárospataki Református Kollégi-
um részeként lett alapítva 1531-ben Perényi 
Péter által. A képző egyik legnevesebb okta-
tója volt Comenius (1650–1654), akinek ne-
vét máig viseli az intézmény.
Ki is volt Comenius? A magyar felmenőkkel 
is rendelkező cseh származású tanár számí-
tott az első modern pedagógusnak. Nevelési 
elvei szerint a társadalom javítható, ha meg-
felelő erkölcsök mentén nevelik az ifjúságot. 
Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a nevelést 
korán el kell kezdeni (6 éves kortól). Didakti-
kai elvei közé tartozott többek között a szem-
léltető módszer, a gondolkodásra nevelés, 
az egymásra épülő tananyag és a „Schola 
Lodus”, vagyis az iskola mint színjáték. Co-
menius volt az első pedagógus, aki szinté-
zisbe rendezte kora pedagógiai és didaktikai 
módszereit, jó érzékkel foglalta össze őket, 

és egy olyan rendszert hozott létre, amely a 
mai korban is érezteti hatását.
Az intézmény fejlődése a 19. század derekán 
indult meg, ugyanis az ország egyik legjobb 
tanítóképzőjévé vált, és 1857-ben már önálló 
református tanítóképzővé alakult. 1870-ben 
azonban megszűnt az intézmény felekezeti 
jellege, ezután állami kézbe került. Az 1870-
es években bővült az évfolyamok száma (4 
évfolyam), az 1920-as években azonban már 
5 évfolyamra nőtt. A nagy előrelépést az in-
tézménynek az 1976-os év jelentette, ugyanis 
a képző főiskolai rangot kapott. 1988-tól meg-
indul a felsőfokú óvodapedagógus képzés, 
1995-től pedig a tanítóképzés kiterjed az 5-6. 
osztályosok oktatására is.
1998-ban a Comenius Tanítóképző Főiskola 
Tanácsa egyértelműen kijelentette integrá-
lódási szándékát a Miskolci Egyetembe, ez 
2000-ben meg is történt. Székhelye Miskolc- 
Egyetemváros lett, de telephelye továbbra 
is Sárospatak maradt. Tanszékei a Miskolci 
Egyetemen a következők voltak: Művészeti 
Nevelési Tanszék, Nyelvi- Irodalmi Tanszék, 
Természettudományi Tanszék, Neveléstudo-
mányi- és Társadalomismereti Tanszék és 
Testnevelés Tanszék. 
2013-ban az egri Eszterházy Károly Főiskola 
egyik karaként folytatta a képzéseket, 2016. 
július 1-től pedig az Eszterházy Károly Egye-
tem Sárospataki Comenius Campus néven 
működik. Az utóbbi esztendők képzésfej-
lesztésének köszönhetően ma már a peda-
gógusképzés a 0–12 esztendős gyermekek 
vonatkozásában történik, hiszen a tanító és 
óvodapedagógus szak mellett már a csecse-
mő- és kisgyermeknevelő alapképzésen is 
lehet Sárospatakon tanulni. 

Tóth Bogi

Fotó: internet

a coMenius tanítóképző főiskola 
évei a Miskolci egyeteMen 
Előző cikkünkben egyetemünk két legfiatalabb, nem-műszaki fakultásáról írtunk. Folytatva a 
sort, Hagyományink című rovatunk e havi témája a sárospataki tanítóképző története, amely 
csak rövid ideig kapcsolódott egyetemünk történetéhez.
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A keresztrejtvény megfejtését május 1-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail cím-
re. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés áprilisi szám. Ne felejtsétek el továbbá 
feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtésekért értékes nyereményeket 
sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük a nyere-
mények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mindkét 
megfejtést beküldik!
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Pályázat közéPiskolás diákok számára
Írj cikket a MEgazinba, és nyerj egyetemi nyereményeket!

Pályázati témák: Beszámoló Miskolc város napjának eseményeiről (május 11.); Miért jó a városnak 
az egyetem és az egyetemnek a város?; Mit tennél a jövőben Miskolcért és a helyi közösségért 
a Miskolci Egyetemen szerzett diplomával a kezedben?
A cikkeket május 15-ig várjuk a megazin@uni-miskolc.hu és a rada.janos@uni-miskolc.hu címekre.


