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2014-ben három évre neveztek ki az egye-
tem kancellárjává, amely időszak a vége 
felé közeleg. Hogyan értékeled az eddigi 
eredményeket?
A kancellárok legfőbb feladatát az intézmé-
nyek hatékonyabb gazdasági menedzsment-
jében jelölte meg a fenntartó. A vezetés új 
szisztémájának bevezetése előtt több hazai 
intézmény, így a Miskolci Egyetem is igen ne-
héz pénzügyi helyzetbe jutott, a fő feladat te-
hát adott volt. Mára az egyetemi gazdálkodás 
Miskolcon is rendeződött, a likviditási prob-
lémák megszűntek, és fel sem merül, hogy 
problémát jelentsen a fizetések teljesítése, az 
intézmény valamennyi dolgozója a munkájára 
fókuszálhat. Északkelet-Magyarország első-
számú tudásközpontja tehát mára már nem a 
túlélésre játszik, hanem a fejlődésére, anyagi 
és szellemi gyarapodására irányulnak erőfe-
szítései.
Elmondhatjuk tehát, hogy igen jól vizsgázott 
a kancellári rendszer a Miskolci Egyetemen, 

amit, úgy gondolom, mára valamennyi egye-
temi polgár tapasztalhat – azok a kollégák is, 
akik korábban félelemmel tekintettek a rend-
szer bevezetésére.

A 2014-ben a kormány által elfogadott 
felsőoktatási stratégiában nagy fajsúllyal 
jelennek meg az ipari kapcsolatok, a kuta-
tási, fejlesztési és innovációs tevékenysé-
gek. E téren vajon hogy áll napjaink Mis-
kolci Egyeteme?
Egyetemünk remek potenciállal rendelke-
zik, hatalmas lehetőségek rejlenek az itt fel-
lelhető, speciális mérnöki ismeretekben és 
általában a művelt műszaki területek széles 
spektrumában. A Műszaki Földtudományi Kar 
szépszámú nyertes Horizont 2020-as pályá-
zata is mutathatja, hogy az európai szinten is 
párjukat ritkító kutatási – és persze képzési 
– területek komoly, nemzetközi léptékű kitö-
rési pontotokat jelentenek a Miskolci Egyetem 
számára.

„...félre kell hogy tegyük végre a kishitűséget”
Interjú Dr. Deák Csaba kanCellárral

Hagyományos tanév végi interjúnkban Dr. Deák Csabával, a Miskolci Egyetem kancellár-
jával beszélgettünk, aki egyes friss információk mellett az első kancellári ciklus eredményeit 
is összegezte, és nem feledkezett meg a jövő kihívásairól, feladatairól sem.

Fotó : Kiss Viktor
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Kancellári munkám elejétől a legfőbb célja-
im részét képezte, hogy minden eddiginél 
hatékonyabbá váljon a tudástranszfer – az 
egyetem felől az ipar felé –, és ezzel együtt 
élénküljenek a kutatás-fejlesztési és inno-
vációs tevékenységek is a campuson. Ez 
egyfelől fenntartói elvárás is a felsőoktatás-
sal szemben, másfelől a Miskolci Egyetem 
képességei, lehetőségei, sőt hagyományai is 
ezt diktálják.
Első kancellári ciklusom igazi koronáját je-
lenti, hogy idén elnyertük a Felsőoktatási és 
Ipari Együttműködési Központ létrehozásáról 
szóló GINOP pályázatot, amelynek áprilisban 
már projektnyitó-rendezvénye is sikeresen 
lezajlott. Az új Központ, amely korszerű anya-
gok és intelligens technológiák kifejlesztésére 
fog fókuszálni, a jövőben stratégiailag rop-
pant fontos szerepet fog játszani a miskolci 
Egyetemváros életében – új meg új perspek-
tívákat nyitva meg az ipari–vállalati szférával 
fenntartott kapcsolatok terén. Az országban 
egyébként összesen öt hasonló központ jön 
létre, komoly sikert jelent tehát, hogy az egyik 
éppen itt, Miskolcon, vagyis a műszaki kép-
zés régi-új fellegvárában létesül.
A humán- és társadalomtudományok eseté-
ben a társadalmi innovációt, a régió komp-
lex, társadalmi és gazdasági felzárkózását 
szolgáló kutatási programok jelentősége ér-
tékelődik fel napjainkban. Mára több pályázat 

is bizonyíthatja, hogy a nem-műszaki karok 
eredménnyel kooperálhatnak interdiszcipliná-
ris kutatási projektek keretében.

Mit tehet az egyetem az oktatói gárda fi-
atalításáért, amely célról szintén szóltál 
korábban?  
Felfedezve a problémát, amelyet az ipa-
ri–gazdasági szféra szürkeállomány-elszí-
vó ereje jelent, és amely probléma a tanári 
gárda elöregedésével is fenyeget, az előző 
szemeszter során Rektor úrral együtt meg-
hirdettük a – Miskolc legendás professzoráról 
elnevezett – Terplán Zénó Programot, amely 
a műszaki területeken lehetővé teszi a pályá-
juk elején járó oktatók támogatását, többlet-
jövedelemhez juttatását. A Miskolci Egyetem 
stratégiai céljaival összhangban elstartolt, 
komplex programtól a legtehetségesebb fiatal 
kollégák itt tartását reméljük, továbbá az esz-
közpark, a műhely-labor infrastruktúra fejlesz-
tése, a műszaki karok hatékonyabb beiskolá-
zása, sőt hallgatói lemorzsolódás mérséklése 
is a célok között szerepel.
Emellett érdemes megjegyezni, hogy január-
tól a programtól függetlenül, mindenhol emel-
kedett az oktatók bére, és az elmúlt évek ha-
tékony gazdálkodásának eredményeképpen 
az egyetem a nem-oktató dolgozók esetében 
is ki tudja gazdálkodni a magasabb béreket.

Fotó: Kiss Viktor
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A tavalyi tanévvégi interjúdban a Műhely-
csarnokot érintő változások lehetőségéről 
is beszéltél, vannak fejlemények e téren?
Igen. A C/2-es épület, amelyet anno részben 
a Bölcsészettudományi Kar számára enged-
tek át – azonban a hallgatói létszámok vál-
tozása folytán a bölcsészképzés mára ezen 
épületrész nélkül is megoldottá vált –, az új 
tanévtől teljes egészében visszatér ipari jel-
legű funkciójához. Egy, a fiatal startup cégek 
inkubációját támogató BNL Inkubátorház 
Startup Központ formálódik itt.
Ami pedig a Bölcsészettudományi Kar egé-
szét illeti, hamarosan remélhetőleg a jelen-
legi, eredetileg sem oktatási célra tervezett 
B/2-es épületnél egy jobb, az egyetemi kép-
zés számára méltóbb helyre települhet át a 
fakultás, ami ráadásul a jövőben jelentékeny 
megtakarítást is eredményezhet az egyetem 
számára. A területracionalizálás után felsza-
badult helyekre aztán az egyetem várni fogja 
a helyi innovatív kis- és középvállalkozáso-
kat, amelyek reményeink szerint erősíteni 
fogják a campus innovatív park jellegét.

Nem egy reformterv fogalmazódott meg és 
átalakulás zajlott le a hazai felsőoktatás-
ban az elmúlt években, amelyek gyakor-
ta Miskolcon is a bizonytalanság érzetét 
szülték…
Ahogy azt az EMMI is bejelentette, a jelentő-
sebb intézményi szintű átszervezések, refor-
mok befejeződtek. Hozzátehetjük: úgy, hogy 
a fenntartó nem kérdőjelezte meg a Miskolci 
Egyetem egységét fennálló formájában. Mint-
hogy egyetemünk gazdaságilag–pénzügyileg 
is talpra állt, megerősödött, rövid és – talán 
– középtávon egyelőre biztosnak látszik uni-
versitasunk jövője. Ne felejtsük el azonban, 
ahhoz, hogy egyetemünk hosszabb távon 
is igazolja létjogosultságát, a legeslegjobb 
egyetemek között kell, hogy stabilizálja helyét 
a hazai felsőoktatásban. Merthogy a közép-
szerűség középtávon túl már nemigen teremt 
jövőt az új kihívások, például az előnytelen 
demográfiai folyamatok és a külföldi egyete-
mek konkurenciája közepette.
A lehetőség adott, csak félre kell hogy tegyük 
végre a kishitűséget, és fel kell hogy fedez-
zük a lehetőségeket. Miskolc is képes remek 
eredményeket produkálni, amit jól példázhat 
mondjuk az egyetem szuperszámítógépes 

csapata is. Az idei tanévben, 2017-ben ismét 
bejutottak az ASC Student Supercomputer 
Challenge kínai döntőjébe, hogy aztán a nürn-
bergi és varsói egyetem csapatával együtt – 
mint a legrutinosabb európaiak – képviseljék 
az Európai Uniót. Azt pedig, hogy nem csak 
a hallgatók körében állnak rendelkezésre 
rendkívül jó képességek, Dr. Horváth Zita he-
lyettes államtitkári kinevezése is bizonyíthat-
ja, amelyre az egész egyetem büszke lehet. 
Minden adott tehát, hogy a Miskolci Egyetem 
még tovább erősödjön, és ne csak a régió, 
hanem az ország egyik vezető felsőoktatási 
intézményévé váljék. Ahogy anno Széchenyi 
fogalmazott a Hitelben: „nehogy hátrafelé 
nyomatassunk, lépjünk inkább előre”.

Három évre szólt a megbízásod, ennyi volt 
tervben, vagy jöhet a folytatás?
Számomra a Miskolci Egyetem mindig is töb-
bet jelentett egy néhány éves állomásnál. Itt 
voltam hallgató, aztán a tanársegédi státusz-
tól itt jutottam el a rektorhelyettesi posztig is. 
Most, mint az egyetem kancellárja egy rop-
pant felelősségteljes pozícióból tudom támo-
gatni alma materem felemelkedését. A folyta-
tásról azonban majd a fenntartó fog dönteni.

Rada János

Fotó : Kiss Viktor
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Horváth Zita itt, a Miskolci Egyetemen szerzett 
történelem szakos diplomát 1997-ben, s azóta 
folyamatosan a Bölcsészettudományi Karon 
dolgozott – mint oktató, mint dékánhelyettes, 
majd egy rövid ideig mint a fakultás dékánja. 
2013 -tól az egyetem általános rektorhelyettesi 
posztját töltötte be, sőt a Történettudományi 
Intézet is őt választotta igazgatójául 2016-ban.
A 18. századdal, így például Mária Teréziával, 
valamint a jobbágyság történetével foglalkozó 
történész egyetemi docensi jogviszonyát  
megtartja ugyan a Miskolci Egyetemen, ám 
vezetői pozíciójáról mind egyetemi, mind pedig 
intézeti szinten lemondott.
Az általános rektorhelyettesi feladatokat immár
Dr. Jakab Nóra, az Állam- és Jogtudományi Kar
oktatója látja el.                                    Rada János

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárként

folytatja munkáját Dr. horvát Zita

Új, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár kinevezéséről döntött a kormányzat, és 

a posztra a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettesét, a Bölcsészettudományi Kar 

egyetemi docensét kérték fel. Dr. habil. Horváth Zita május 15-én kezdte meg munkáját 

az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

Bajnok jégkorongoZóit kösZöntötte aZ egyetem
A Miskolc város által elért eredmények a Mis-
kolci Egyetem számára sem közömbösek, 
főleg úgy, ha a sikerekhez az egyetem pol-
gárai is hozzájárultak, ahogy azon a bizonyos 
márciusi napon is történt, amikor is a DVTK 
Jegesmedvék hokicsapata 6 miskolci egyete-
mistával a soraiban nyerte meg a MOL Ligát. 
A címvédés után az egyetem vezetése sze-
mélyesen köszöntötte a hallgató-sportolókat 
az Egyetemvárosban.
Prof. Dr. Torma András rektor és Dr. Deák 
Csaba kancellár mellett a DVTK Jegesmed-
vék vezetőségéből Bárkányi Péter marketing 
vezető is jelen volt a bajnok sportolók köszön-
tőjén, ahol a már háromszoros bajnok Hajós 
Roland csapatkapitány a mezét is felajánlotta 
az egyetem számára. A mezt később a cam-
pus jelenleg felújítás alatt álló Körcsarnokában 
fogják elhelyezni.

A Miskolci Egyetem bajnokai: Hajós Roland, 
Laczkó Ákos, Miskolczi Márk, Popovics Patrik, 
Ritó László Márk és Vojtkó Mátyás.                R.J.
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mérnökképZések - nem csak férfiaknak

v. lányok napja a miskolci egyetemen
Immáron ötödik alkalommal rendezte meg egyetemünk a Lányok Napját, amelyre szép 
számmal jelentkeztek a környező középiskolák pályaválasztás előtt álló, műszaki felsőoktatás 
iránt érdeklődő hölgyei.

Fotó: Kiss Viktor

A Lányok Napja egy orszá-
gos, interaktív, ingyenes 
program, amelyet a Nők a Tu-
dományban Egyesület szer-
vez középiskolás lányoknak. 
Ez egyben a legnagyobb, 
lányoknak szóló pályaorientá-
ciós kezdeményezés, amely 
számos országra kiterjed és 
egész Európában azonos na-
pon rendezik meg. A rendez-
vények révén a fiatalok or-
szágszerte betekintést nyerhettek a műszaki 
egyetemek, kutatóintézetek és cégek életébe. 
Ennek érdekében ilyenkor a fogadó intézmé-
nyek megnyitják laboratóriumaikat, műhelye-
iket és irodáikat, találkozókat szerveznek női 
professzorokkal és munkatársakkal, akik ele-
ven példaként szolgálnak arra, hogy milyen 
érdekes és izgalmas egy műszaki képzésen 
tanulni, vagy egy technológiai cégnél dolgoz-
ni. Április 27-én ötödik alkalommal volt lehető-
ségük a műszaki felsőoktatás iránt érdeklődő 
középiskolás lányoknak a Miskolci Egyetem-
re látogatniuk. A gyülekező és regisztráció 
alatt az Irinyi János Református Szakgimná-
zium Zenei Tehetséggondozó Műhelyének 
tagjai szórakoztatták az érkezőket.
Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem 
rektora köszöntő beszédében elmondta, 
hogy az egyetem hallgatóinak jelenleg mint-
egy a fele tanul valamely műszaki képzésen. 
Ízelítőt adott az interaktív programokból, 
amelyek a lányokra vártak, majd gondolata-
it azzal zárta, hogy a Miskolc Egyetem célja 
az, hogy minél nagyobb számban jelentkez-
zenek egyetemünkre az érdeklődő fiatalok. 
Beszédét követően Kazup Ágota, III. éves 
anyagmérnök hallgató osztotta meg egykori, 

Lányok Napjához kapcsolódó élményeit, va-
lamint azóta szerzett tapasztalatait. A lányo-
kat ezután színes és változatos programok 
várták a Műszaki Földtudományi, a Műszaki 
Anyagtudományi, valamint a Gépészmérnöki 
és Informatikai Karon. Ezen a napon számos 
oktató és hallgató kalauzolta és kápráztatta 
el tudásával a mérnöki pálya iránt érdeklődő 
jövőbeli egyetemista lányokat.
Magyarországnak, ahogy az Európai Unió 
többi országának, bíztatnia kellene a fiatalo-
kat: válasszák a tudományos pályát, a kutatói 
vagy műszaki karriert, hiszen ez mind gaz-
dasági, mind innovációs szempontból fontos 
érdekünk lenne. A fiatal korosztályon belül a 
nőkre kiemelt figyelmet kellene fordítani, kü-
lönösen a természettudományos, műszaki és 
informatikai területeken, ahol számarányuk 
jelenleg alacsony – és ez különösen jellem-
ző a karrier magasabb lépcsőfokain. Fontos 
célkitűzés a tehetséges nők magas szintű 
képzése és a férfiakéval azonos mértékű 
előremenetelük biztosítása karrierjük során. 
További társadalmi érdek, hogy a műszaki 
pályát művelő nők olyan feltételek között dol-
gozhassanak, ahol azonos jogokat és lehető-
ségeket élvezhetnek a férfiakkal.

Boldizsár Csongor 



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

8 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Az egyetemmel immár öt éve fennálló együtt-
működés kiegészítésének célja a beiskolázási
tevékenység kölcsönös segítése, valamint a 
hátrányos helyzetű hallgatók felsőoktatásban 
történő tanulmányainak támogatása mindkét 
aláíró fél részéről. A Szakkollégium ösztön-
díjakkal, kollégiumi elhelyezéssel, illetve fel-
zárkóztató programokkal, az Egészségügyi 
Kar pedig mentori tevékenységgel vállalja a 
diákok támogatását. Az együttműködő felek 
kölcsönösen biztosítják egymás számára az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos programo-
kon, rendezvényeken történő részvételt annak 
érdekében, hogy a roma származású és hát-
rányos helyzetű hallgatók érdekei megfelelő 
hangsúlyt kapjanak az egészségtudományi 
képzési területen. Az Egészségügyi Karon 
képzett hallgatók lelki és szakmai felkészíté-
sében is szerepet vállalhat a Kollégium azzal 
a céllal, hogy az egészségügy terén elhelyez-
kedő fiatalok minél elkötelezettebb szakembe-
rekként kerüljenek ki az intézményből.
A halmozottan hátrányos helyzetű térségekben 
– mint amilyen az észak-magyarországi régió 
is – különösen fontos, hogy jelen legyenek a 

diplomás egészségügyi szakemberek, akik-
nek a képzését a régióban kizárólag a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kara tudja biztosítani. 
Az egészségügyi szempontból is elmaradott 
térségek felemelkedésének és fejlődésének 
kulcsa a helyi szokásokat és körülményeket jól 
ismerő, helyi elköteleződésű, jól képzett szak-
emberek, egy értelmiségi réteg kinevelése. A 
Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán vég-
zett védőnők, gyógytornászok, radiográfusok, 
egészségturizmus-szervezők valamint labordi-
agnosztikai analitikusok jellemzően a régióban 
helyezkednek el, így nagyban hozzájárulnak a 
lakosság testilelki egészségi állapotának, élet-
minőségének javításához.
Az esélyegyenlőség biztosítása és a felzár-
kóztatás elősegítése a többségi-kisebbségi 
együttélés, az integráció záloga. Jelen kiegé-
szítő megállapodás ezen társadalmi elvárá-
sokhoz és igényekhez illeszkedik azáltal, hogy 
az Egészségügyi Kar és a Görögkatolikus Ci-
gány Szakkollégium együttesen vállalja a hát-
rányos helyzetből induló tehetséges fiatalok 
képzését és támogatását.

Sajtóközlemény

együttműköDés a hátrányos helyZetű fiatalok 
egésZségügyi DiplomáhoZ segítése érDekéBen 
2017. április 26-án kiegészítő együttműködési megállapodást írt alá a Görögkatolikus 

Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégiuma és a Miskolci Egyetem Egész-

ségügyi Kara. Az egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor és Dr. Kiss-Tóth Emőke 

dékán, a Miskolci Egyházmegye részéről Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök, a Görögka-

tolikus Cigány Szakkollégium részéről pedig Makkai László püspöki helynök, igazgató 

írta alá a megállapodást. 

Fotó: Kiss Viktor
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A három napos jubileumi rendezvényt vál-
tozatos programok segítették ezúttal is: a 
fiatalok zenei ízléséhez igazított koncertek 
és lemezlovasok, a selmeci hagyományokat 
megidéző és a diákrektor-választással egy-
bekötött programok és nem utolsó sorban a 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szer-
vezésében megvalósult MEN MAJÁLIS. 
A kezdetekhez képest közel háromszor na-
gyobb területen, a 30. alkalommal megren-
dezett MEN idén is jóval több volt, mint egy 
egyszerű zenei fesztivál. Egyrészt a hagyo-
mányőrző programok adtak többletet, amiből 
voltaképp egykoron a MEN elindult, másrészt 
az a vonulat, ami a városból, a megyéből, sőt 
a régióból fiatalok ezreit csalja ide évente: a 
trendi koncertek és zenei programok. 
A közkedvelt zenei fellépők mellett a MEN-
es hagyományápoló programokra idén is 
nagy hangsúlyt fektettek a szervezők. A ha-
gyományápoló programok és benne a diák-
rektor-választás és sportrendezvények célja, 
hogy nagy számban megmozgassák a karok 
hallgatóit, a közös cél érdekében tett erőfe-
szítések összekovácsolják a csapatok tagjait 
és az őket támogató szurkolókat, valamint a 
résztvevők bepillantást nyerjenek a Miskolci 

Egyetem diákéletébe. A 30! MEN idején a ka-
rok rektor-jelöltjei és csapataik a megszokott 
versenyszámokban mérték össze erejüket 
és tudásukat – toltak csillét, ittak és főztek 
krampácsot, fociztak, lépcsőt futottak stb. A 
győztes diákrektor kiválasztása a zsűri pon-
tozása alapján történt, az eredményhirdetést 
követően idén a gépészek diákrektor-jelöltje 
és csapata vehette át képletesen az Egyetem 
irányítását az Egyetem kulcsának ünnepé-
lyes átvételével. 
A diákrektor-választás és az azt kísérő, haj-
nalba nyúló zenei programok felejthetetlen és 
fárasztó napokat ígértek idén is. A Miskolci 
Egyetem zárt parkjában található RockWell 
Klubban és a Klub előtti füves területeken, 
egy szabadtéri fedett nagyszínpadon és kisz-
színpadon, valamint 2 klubszínpadon játszot-
tak a fellépő zenekarok és zajlottak a zenei 
és egyéb programok csütörtöktől vasárnapig. 
A 3 nap alatt 16 élő koncert és ugyanennyi 
dj szórakoztatta a látogatókat, a rendezvény-
re kb. 9000-en voltak kíváncsiak. Azok, akik 
nem tudtak kilátogatni az eseményre, a fesz-
tivál 2 napján az egyetemi YOU TUBE CSA-
TORNán élőben is nyomon követhették az 
eseményeket. 
#MENenlennijo

30 éves a men!
#menenlennijo
Általánosan elfogadott tény, hogy MEN-en lenni jó! Ezt az 1977-ben először megrendezett 
MEN résztvevői is tudták, és az a többezer fiatal is megtapasztalhatta, aki az idén kilá-
togatott arra a rendezvényre, amely jól megtermett könnyűzenei fesztivállá nőtte ki magát 
az évek során.

Fotó: Kiss Viktor
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A konferencia megnyitóján köszöntőt tartott 
Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Miskolci Egye-
tem Bölcsészettudományi Karának dékánja, 
Prof. Dr. Prószéky Gábor, az MTA doktora, 
az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazga-
tója, egyetemi tanár, a Magyar Alkalmazott 
Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének 
(MANYE) elnöke, Dr. Habil. Dobos Csilla, a 
Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intéze-
tének igazgatója és Dennis Engel, a Miskolci 
Egyetem Modern Filológiai Intézetének anya-
nyelvi lektora. A köszöntők után plenáris előa-
dást tartott Prof. Dr. Prószéky Gábor Ismert 
nyelvelméleti állítások – új nyelvtechnológiai 
igazolások címmel.
A Miskolci Egyetem mellett hat másik egye-
temről érkeztek alkalmazott nyelvészek (Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetem, Eszterházy 

Károly Egyetem, Ká-
roli Gáspár Reformá-
tus Egyetem, Pannon 
Egyetem, Pázmány 
Péter Katolikus Egye-
tem és Szegedi Tu-
dományegyetem) a 
rangos konferenciára, 
akik öt szekcióban és 
egy poszterszekcióban 
mutathatták be ered-
ményeiket. A konfe-
rencia sokszínűségét 
mutatja, hogy szó volt 
többek között közle-
kedési utastájékoztató 
rendszerekről, interne-
tes nyelvhasználatról, 
a személyiség és a 

nyelvhasználat összefüggéseiről, szókincs-
tanításról, a Tolkien-univerzum magyar for-
dításáról, a Facebook és a mobilapplikációk 
tanórai alkalmazásáról. 
A konferencia végén három kategóriában dí-
jazták az előadásokat és az előadókat. A leg-
jobb előadó díját Szklenka Patrik (ME-BTK), 
a legjobb prezentáció díját Koncsik Tamás 
(ME-BTK), a legjobb poszter díját Csontos 
Rita (ME-BTK) kapta.
A konferencián szórakozásra, kikapcsolódás-
ra is volt lehetőség. Április 27-én a szekciók 
után gulyás-partin pihenhették ki magukat az 
előadók. Április 28-án Linguacaching kaland-
játékon próbálhatták ki magukat a Lillafüredi 
Függőkertben a résztvevők. A játék győztesei 
a Selmeci Szalamandrák és a Dudujka-völgyi 
rókák lettek.

aZ orsZág alkalmaZott nyelvésZei 
a miskolci egyetemen

„nyelvéBen él a társaDalom”
2017. április 27-28. között rendezték meg a Miskolci Egyetemen az Alkalmazott Nyel-
vészeti Tanszékek 8. Országos Találkozóját, mely a „Nyelvében él a társadalom” címet 
viselte. A konferencián az érdeklődők számos izgalmas előadást hallhattak, melyek jó 
része az alkalmazott nyelvészet jövőjéről szólt.

Fotó : Kiss Viktor
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Prof. Dr. Prószéky Gábort is megkérdeztük 
a miskolci konferenciáról, a plenáris előa-
dásában bemutatott kutatási eredményei-
ről és az alkalmazott nyelvészet jövőjéről.

Mit a véleménye a miskolci konferenciáról?
A szervezés rengeteg olyan elemet mutat, 
ami lenyűgöz. Ismerem a miskolciak jó szer-
vezőtudását általában, hiszen Miskolc nagyon 
aktív, több konferencián vettem már részt itt. 
Most például nagyon megfogott, hogy a prog-
ramfüzetben QR-kódok vannak az absztrak-
tok mellett, ami biztosítja, hogy az ember 
bármikor megnézheti az eredeti dokumentu-
mot, és később majd a teljes cikket is innen 
érhetjük el. Olyan online kötettel, amelynek a 
papírfelét az ember a kezében tarthatja, még 
egy konferencián sem találkoztam. 

Előadásában egy előremutató alkalmazott 
nyelvészeti kutatásról beszélt. Mit gondol, 
merre halad az alkalmazott nyelvészet?
Azt nem tudom, hogy minden arra halad-e, 
mint mi, de az biztos, hogy rögzített anyagain-
kat eddig még nem tudtuk elég jól kihasznál-
ni, feldolgozni. Én most egy ilyen módszerről, 
a szóbeágyazási modellekről beszéltem az 
előadásban, amely azt a nagyon egyszerű 
gondolatot mutatja meg kvantifikálható for-
mában, hogy a szavak hasonlósága abból 
adódik, hogy hogyan fordulnak elő hasonló 
környezetekben. Ha rengeteg szövegünk 
van, akkor a hasonló helyzetekben előforduló 
szavak a szövegekben egymás rokonainak 
tekinthetők, így egy szemantikus vektortér 
keletkezik. Ennek elemei a szavakból létre-
jövő olyan vektorok, amelyek ezekre a pici, 
láthatatlan pöttyökre mutatnak, amely pöttyök 
egy-egy szót reprezentálnak, és akkor vannak 
egymáshoz közel, ha egymáshoz hasonló je-
lentésűek. Ehhez nem közvetlen emberi mun-
kára van szükség, hanem nagy mennyiségű 
szövegkorpuszra és megfelelő számítógépes 
programok használatára. Erre próbáltam pél-
dát adni a mi kutatócsoportunkkal, amely a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informá-
ciós Technológiai és Bionikai Karán működik. 
A magyar nyelvvel végeztünk olyan kísérlete-
ket, amelyek arra mutatnak, hogy nagy meny-
nyiségű tudást lehet kinyerni a szövegekből, 
olyanokból is, amelyekben egyáltalán nincs 

elemzés vagy csupán minimális. A szövegek-
ből hihetetlen mennyiségű jelentéstani, világ-
ismereti információkhoz juthatunk automati-
kusan. Eddig csak azt tudtuk, hogy a nyelvi 
jelnek a használati szabálya valahogyan 
korrelál a jelentésével, de azt, hogy ennyire 
kimutatható, hogy a szövegekben előforduló 
betűsorozatok valójában jelentéssel bíró egy-
ségek az ember számára, az csak mostaná-
ban derül ki.

Ezeknek az eredményeknek mi lehet a gya-
korlati felhasználása?
Nagyon sok lehet. Mi egy olyan számítógépes 
elemzőrendszert építünk már évek óta a kuta-
tócsoporttal, amelynek az elvei oda mennek 
vissza, amit a pszicholingvisztika mond az 
emberi nyelvfeldolgozásról. Megnézzük, hogy 
mely elvek azok, amelyek alapján az embe-
rek elemezni, érteni képesek szövegeket, 
és ezekből próbálunk a gépbe minél többet 
bevinni. Hamar rájöttünk, hogy az alapele-
mekhez, elsősorban az egyes szavakhoz 
rengeteg olyan tudás társul, amelyet a világ-
ismeretünkből mi már a fejünkben tartunk, a 
gép viszont nem. Arra, hogy mi ennyi adatot 
bevigyünk, esélyünk sincs, viszont ha van egy 
olyan eszközünk, amelyik hatékonyan ruház-
za fel nyelvünk egyes szavait a szövegekben 
való előfordulásuk alapján ilyen jegyekkel, ak-
kor lehetne egy olyan kiinduló adatbázisunk, 
amellyel ez a rendszer azért tudna dolgozni, 
mert azt is tudná a kutyáról például, hogy 
ugat, és nem csak azt, hogy k-u-t-y-a vagy 
esetleg azt, hogy főnév. Ha egy ilyen adatbá-
zis elkészül, akkor valószínűleg ezt mások is 
fel fogják tudni használni más irányú kutatá-
sokhoz.                  Schäffer Anett

Fotó : Rostás Édua



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

12 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Az érdeklődők az eseményen tandem-előa-
dásokat hallgathattak meg az „elmélet” és 
„gyakorlat” képviselőitől, valamint saját és 
nemzetközi sikeres gyakorlati példákat ismer-
hettek meg az üzleti és non-business terület-
hez kapcsolódóan egyaránt. 
A rendezvény célja immár harmadik éve az, 
hogy segítse vállalkozások, intézmények be-
vonását az intézet gyakorlat-orientált szak-, 
alap- és mester képzéseibe, szakmai gyakor-
lati, duális képzési kooperációkat alakítson ki 
az intézettel, és bemutassa a szakmai közön-
ség számára az intézet kutatási–tanácsadási 
–képzési ajánlatát.
Veresné Dr. Somosi Mariann, a Gazdaságtu-
dományi Kar dékánja megnyitó beszédében 
a kar stratégiájának három fő pillérét emelte 
ki. Ezek közül az egyik az oktatás, a képzés 
fejlesztése, melyhez a rendezvény segítsé-
gével új témák megjelenítése és módszertani 
szempontok megismerése, új eseti példák 
feldolgozása is kapcsolható. A második ilyen 
elem a kutatással való foglalkozás, a kutatási 
tevékenység disszeminációja. A konferen-
cia, véleménye szerint, egy nagyon érdekes 

kettősséget hordoz, hiszen disz-
szemináció az akadémiai szféra 
irányába és ugyanakkor a gya-
korlat irányába is. Az, hogy ez 
mind a két irányban jól érthető, 
tárgyalható, áttekinthető legyen, 
minden előadó számára komoly 
feladatot jelent – tette hozzá. A 
harmadik ilyen fontos pillér a kar 
életében a gyakorlati élettel való 
kapcsolat fejlesztése, erősítése. 
A szervezeti tőke, a kapcsolati 
tőke elengedhetetlenül szüksé-
ges ahhoz, hogy a kar és intéze-

tei sikeresen tudjanak tevékenykedni – hang-
súlyozta. Dékán asszony reményét fejezte ki, 
hogy a meglevő kapcsolatok, együttműködé-
sek tovább erősödnek, és példaként említette 
a rendezvénynek többek között a duális kép-
zés szakmai színvonalának a növelésében 
betöltött szerepét is. Méltatta a napi program 
kari stratégiát erősítő, komplex megközelíté-
seket tartalmazó előadásait, a gyakorlati pillér 
jelentőségének pedig egy Csehov idézettel 
adott hangsúlyt: „A tudásod teljes mértékben 
értéktelen, kivéve, ha használod”.
Prof. Dr. Piskóti István, a Marketing és Tu-
rizmus intézet igazgatója a rendezvény be-
vezető előadásában a marketing tudomány 
és szakma jellegét hangsúlyozva elmondta, 
hogy a marketingre napjainkban egy felgyor-
sult változás jellemző, az utóbbi évek gazda-
sági, társadalmi, és technológiai változásai 
következtében. Mindig volt, és reményeink 
szerint mindig is lesz a marketingnek egy 
olyan szerepe, mely által a változásokat, a 
trendeket képes a gyakorlat számára lefordí-
tani – tette hozzá. 

Tóth Orsi

Marketing Elmélet és Gyakorlat szakmai találkozót rendezett a Gazdaságtudományi 

Kar Marketing és Turizmus Intézete április 27-én a MAB Székházban.

„nincs gyakorlatiasaBB egy jó elméletnél” 
(alBert einstein, james c. maxwell)
marketing elmélet és gyakorlat sZakmai 
találkoZó a maB sZékháZBan

Fotó : 
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Az esemény fontos eleme volt a Világ- és Re-
gionális Gazdaságtan Intézet által gondozott
OTKA ("Szociális és szolidáris gazdaság a 
poszt-szocialista perifériákon" <K112928. 
számú>) kutatásnak.
A két napos esemény során a kutatás kér-
déseinek megvitatása mellett a kapcsolódó 
európai uniós fejlesztésekről, a hazai ered-
ményekről, a cseh, a lengyel, a litván és a 
magyar tapasztalatokról hallhattak a résztve-
vők, akik emellett egy tanulmányút keretében 
a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsá-
gába is ellátogathattak.
A workshop nyolc ország 13 intézményéből 
érkezett több mint két tucat szakértő részvé-
telével zajlott. A magyar intézmények képvi-
seletében az ELTE, a Corvinus és a Miskolci 
Egyetem kutatói mellett az IFKA Iparfejlesz-
tési Közhasznú Nonprofit Kft., az Országos 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., a 
Pangea Petény Tanácsadó Kft., valamint a 
Regionális Civil Központ Alapítvány munka-
társai vettek részt a workshopon.

A kutatók szándéka szerint az intenzív együtt-
működés, a tapasztalatok cseréje hozzájárul 
a non-profit szektor, a civil szféra, a szociális 
gazdaság és társadalmi vállalkozások fejlő-
déséhez, ami tovább erősítheti a gazdasá-
gi-társadalmi fejlődést városunkban, régiónk-
ban. 

Sajtóközlemény

A szociális és szolidáris gazdaságról, valamint a társadalmi vállalkozások közép- és ke-
let-európaihelyzetéről tartott nemzetközi szakmai fórumot a Miskolci Egyetem Gazdaságtu-
dományi Kara 2017 tavaszán.

nemZetköZi fórum 
a sZociális és sZoliDáris gaZDaságról
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Az ezévi verseny díjalapja a különdíjak-
kal  együtt közel 1 millió forintra rúgott, ami 
a verseny történetében rekordot döntött, és 
ez a céges támogatóknak, valamint a Gé-
pészmérnöki és Informatikai Karnak, illetve 
annak Hallgatói Önkormányzatának volt kö-
szönhető. A résztvevő csapatoknak az idén 
egy gömbrobotot kellett építeniük, amelyet 
meghatározott szempontok szerint kellett el-
készíteni. A gömb maximum 25 cm átmérőjű 
lehetett, és súlya nem lehetett több 3 kilog-
rammnál. A gömbrobotot a versenyzőknek  
egy irányítópálcával kellett működtetniük, 
amelynek bele kellett férnie egy 35 mm átmé-
rőjű és 50 cm hosszú hengerbe. A  verseny 
során a csapatok álta készített robotok egy 
ügyességi pályán körmérkőzéseket vívtak 
egymással. A végső sorrendet a megméret-
tetéseken szerzett pontszámok határozták 
meg.
A versenyen végül 24 csapat mérettette meg 
magát, akik az  ország műszaki képzéssel  
foglalkozó felsőokta-
tási intézményeiből 
érkeztek, többek kö-
zött a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemről, 
a Debreceni és az 
Óbudai Egyetemről, a 
Corvinusról, sőt a ha-
táron túlról is nevez-
tek versenyzők (pl. a 
Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegye-
temről), és persze a 
Miskolci Egyetem is 
képviseltette magát 6 
csapattal – és nem kis 
sikerrel!

A VERSENY ELSŐ 10 HELYEZETTJE:
1. helyezett (megosztott): 
"Előző" csapat (Miskolci Egyetem); "Még visz-
szaszólunk" csapat (Debreceni Egyetem)
2. helyezett: 
"AllCutRace" csapat (Miskolc Egyetem) 
3. helyezett:
"Airstar" csapat (Óbudai Egyetem)
4. helyezett:
"μ-troll" csapat (Óbudai Egyetem)
5. helyezett:
"0x20" csapat (Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem) 
6. helyezett:
"Budget Builders" csapat (Miskolci Egyetem) 
7. helyezett:
"ARMatúra" csapat (Miskolci Egyetem) 
8. helyezett: (megosztott):
"SZIGRobotics" csapat (Széchenyi Gimnázi-
um); "Kékfog csapat" (Debreceni Egyetem)

Sajtóközlemény

varáZsgömBök és varáZspálcák csatáZtak

a miskolci egyetemen

2017. május 20-án a Miskolci Egyetemen rendezték meg a XII. Magyar Alkalmazott Mér-
nöki Tudományok Versenyét. A „Magyarok a Marson – a mérnökök játszótere” elnevezésű  
verseny keretében az elmúlt évek során sokféle alakú és működésű robotot kellett elkészí-
teni, az idei, 12. verseny „varázsgömbök és varázspálcák csatája” volt.
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Fotó: internet

A monográfia bemutatóját a Szabó Lőrinc Ide-
gennyelvi Könyvtár előadótermében rendez-
ték meg április végén, amely során a kötet 
szerzője Dr. Fazekas Csabával, az ME BTK 
dékánhelyettesével beszélgetett Lévayról és 
az új könyvről. 
A "Kultusz és felejtés" cím, ahogy a rendez-
vényen kiadott közlemény is rávilágít, "Lévay 
irodalmi sorsát tükrözi. Saját korában intéz-
ményes elismertségben volt része, ám az iro-
dalomtörténet-írás csak a „népnemzeti isko-
la” kismestereként, tisztes, de izgalmat nem 
jelentő "iparosként" tartja számon. A valós 
irodalmi teljesítmény és a kortársi hivatalos 
elismertség között feszülő ellentmondás ma 
is magyarázatot kíván.
Erre vállalkozik a könyv. A Lévay-kultusz című 
fejezetében a szerző arra keresi a választ, mi-
lyen tényezők alakíthatták Lévay irodalmi és 

társadalmi státuszát, befolyásolhatták a kora-
beli közvéleményt annyira, hogy az kultikus 
magasságokban emelje a költőt. A Lévay-arc-
heológia című fejezet pedig nemcsak feltárja 
az életmű elfeledett, illetve eddig ismeretlen 
rétegeit, hanem megvizsgálja az azokhoz 
kapcsolódó közösségi pozíciókat is. Így a köl-
tőt társadalmi jelenségként vonja érdekfeszí-
tő vizsgálat alá."
A Lévay személyéhez és munkásságához 
kötődő emlékek feltárására, illetve közzété-
telére szerveződött projekt négy miskolci in-
tézmény: a Miskolci Egyetem, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Levéltár, a Herman Ottó 
Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
együttműködésén alapul. A program Lévay 
születésének 190. évfordulóján indult útjára 
2015 őszén.

kultusZ, felejtés, lévay

Új könyv aZ ismerős-ismeretlen lévay jóZsefről

"Kultusz és felejtés – Lévay József irodalmi és társadalmi státusza". Ezen címen jelent meg idén 
Dr. Porkoláb Tibornak, az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet docensének 
könyve, amelynek publikálása, majd bemutatója a 2015-ben kezdődött Lévay József Cen-
tenáriumi Emlékprogramnak is fontos részét képezte.
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Mekkora volt az érdeklődés a pályázatra?
Az elmúlt 13 év tapasztalata azt jelzi, hogy 
folyamatosan megmarad az érdeklődés 
a különlegesen egyedi tehetséggondozó 
pályázatunk iránt. A hallgatók egyre jobb szín-
vonalon fogadják el célkitűzésünket, hogy a 
Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló 
hallgatók anyanyelvápoló fóruma lehessen ez 
a projekt. Meghívásos irodalmi pályázatunk 
köre az utóbbi pár évben kialakult; az alapító 
egri Eszterházy Károly Egyetem és a Miskol-
ci Egyetem mellett folyamatosan jelen van a 
Nyíregyházi Egyetem is. A határon túliakat 
Komárom, Nyitra, Nagyvárad, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Csíkszereda egyetemei 
képviselik. Összegzően úgy fogalmazhatunk, 
hogy 3 ország 10 egyetemének 77 pályázója 
jelentkezett. Ebből a zsűri döntése alapján 
harmincnyolcan kerülhettek a költészetnapra 
megjelent válogatott kötetbe, közülük a szak-
ma 19 szerzőt díjazott is.

Milyen volt az arány a jelentkezőknél? 
Hány határon túli pályázó volt?
A Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi 
pályázatra közel egyforma a 
jelentkezők száma a hazai és 
a határon túli egyetemekről. 
Folyamatosan fajsúlyosan jel-
en vannak a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány Egyetem 
marosvásárhelyi, csíkszeredai 
karáról, minden évben ad győz-
test a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem, erős és jó 
színvonalú a kapcsolatunk a 
nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetemmel, a komáromi Selye 
János Egyetemmel, de volt már 
pályázónk a marosvásárhelyi 

orvosi, illetve művészeti egyetemről, vagy a 
nyitrai filozófus egyetemről is. Az idén például 
10 kolozsvári pályázóból nyolcan bekerültek 
a kötetbe, és közülük hatan díjat is kaptak.

Tapasztaltak olyasmit, amit a jövőben job-
ban figyelembe kell venniük a pályázat 
lebonyolítása során?
Ebben a munkában a legnagyobb oda-
figyelést az kívánja meg, hogy az érde-
keltekhez eljuttassuk fölhívásunkat. Hogy 
azok a hallgatók tudjanak róla, akik igényes 
megfogalmazásukkal, világunkról alkotott 
karakteres véleményükkel szeretnének meg-
mérettetni, igényt, ízlést formálni. Mindig 
meg kell újítani kapcsolatunkat a Hallgatói 
Önkormányzatokkal, civilszervezeteikkel – 
megerősíteni, hogy ez nem csupán a magyar 
irodalom szakosok kiváltságos versengése. 
Hiszen igényesen fogalmazni, tartós magyar 
értékrendet ismerni és követni, terjeszteni a 
mérnöknek, orvosnak, zenésznek éppúgy 
fontos tulajdonsága, mint a vegyésznek, vagy  
a történésznek. Ebben mindig keresünk új 
utakat, és szívesen fogadunk ötleteket.

értékes hallgatói sikerek a xiii. kortárs 
hangon nemZetköZi iroDalmi pályáZaton
Idén újra meghirdetésre került a Kortárs Hangon irodalmi pályázat, amelyre határon túlról 
is várták a jelentkezőket. A második legtöbb pályázó a Miskolci Egyetemről érkezett, és 
egy harmadik helyezést, illetve egy különdíjat is elhoztak hallgatóink. Interjúnkban Jónás 
Zoltánnal, a projekt menedzserével beszélgettünk a tapasztaltakról.
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Végül pedig beszélne a pályázatot 
támogató újságokról?
A Kortárs Hangon projekt alapvető célkitűzé-
sei közé tartozik, hogy azon pályázóinknak, 
akik elérik ezt a színvonalat, lehetőséget biz-
tosítsunk egy lépcsőfokkal följebb lépni. E cél 
érdekében kerestünk meg a pályázó hallgatók 
régióiban rangos irodalmi, művészeti lapokat. 
Arra kértük a főszerkesztő kollégákat, hogy a 
pályázat anyagából válasszanak egy lapdí-
jast, s ha esetleg a díjazotton kívül találnak 
egy-két olyan pályázót, akinek stílusa, megfo-
galmazása illeszkedik a lap profiljához, annak 
is kínáljanak közlési lehetőséget.
Pozsonyból az Irodalmi Szemle, Nagyváradról 
a Várad, Kolozsvárról a Helikon és Egerből 
az Agria első megkeresésre mellénk állt. 
Örömünkre szolgál, hogy már két éve meg-
adják ezt a lehetőséget a legtehetségeseb-
beknek. Úgy gondolom, hogy egy pályakezdő 
portfóliójában rangot jelent, ha beírja, hogy 
nemzetközi irodalmi pályázaton például a He-
likon Irodalmi lap díját nyerte el. Mint ahogyan 
ritka értéke az idei pályázatunknak az is, hogy 
csatlakozott egy díjjal a támogatók sorába az 
Erdélyi Magyar Írók Ligája – mindenképpen 
pályázatunk színvonalát, rangját emeli az ő 
mellénk állása is.
A pályázat korrektségéhez tartozik az is, hogy 
a pályaművek beérkezésekor mindenki kap 
egy kódot, s egészen az eredményhirdető 
gáláig sem a zsűri, sem a támogató lapok 
nem tudják, melyik egyetemről, kit díjaznak. 
Csupán a művet és a kódot ismerik. Így is 
szeretnénk biztosítani, hogy csak maga az 
írás legyen az értékrend. A pályázat zsűrijé-
ben különböző irodalmi irányzatok, stílusok 
ismerői, kedvelői vannak.  Ez is garantálja 
a válogatott kötet sokszínűségét, ahogyan 
az az irodalomban is létezik – nincsenek 
egyeduralkodó stílusirányzatok.

DÍJAZOTTAK
Különdíj: Csató Anita, Eszterházy Károly 
Egyetem, Eger
Baka L. Patrik, Selye János Egyetem, 
Komárom 
Kolumbán Adrienn, Partiumi Keresztény 
Egyetem, Nagyvárad 
Balogh Alexandra, Selye János Egyetem, 
Komárom 

Kocsis Dorottya, Miskolci Egyetem, Miskolc
Bihari Csilla Rozália, Babes-Bolyai Tudomány 
Egyetem, Kolozsvár

III. Díjas: 
Fülöp Dorottya, Babes-Bolyai Tudomány 
Egyetem, Kolozsvár
Farkas Beatrix, Miskolci Egyetem, Miskolc 
György Alida,  Babes-Bolyai Tudomány Egye-
tem, Kolozsvár

II. Díjas: 
Rump Tímea, Eszterházy Károly Egyetem, 
Eger
Kovács Péter, Babes-Bolyai Tudomány Egye-
tem, Kolozsvár
Sárkány Tímea, Babes-Bolyai Tudomány 
Egyetem, Kolozsvár

I. Díjas: 
Mărcuƫiu-Rácz Dóra: Babes-Bolyai Tudomány 
Egyetem, Kolozsvár
Kriegel Zsófia, Eszterházy Károly Egyetem, 
Eger

Tóth Evelin
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A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai Karán 1994-től folyik informatikai dok-
tori képzés. Erre a doktori programra épülően 
jött létre 2000-ben a Hatvany József Informati-
kai Tudományok Doktori Iskola. 
A doktori iskola vezetője Prof. Dr. Végh János. 
A Doktori Iskolában az alábbi tématerületek 
közül választhatnak a jelentkező hallgatók: 
Alkalmazott számítástudomány (vezetője: Dr. 
Szigeti Jenő), Termelésinformatika (vezetője: 
Dr. Tóth Tibor), Anyagáramlási rendszerek és 
logisztikai informatika (vezetője: Dr. Illés Béla), 
de érdeklődés esetén az iskola partner intéz-
ményeinek segítségével az informatika szinte 
minden területén tudnak képzést folytatni a 
hallgatók.  Az iskola profilja jelenleg 
átalakulóban van: az ipar digitalizá-
lása iránti igény hatására erősíteni 
fogja a hagyományos termelésinfor-
matikai és logisztikai irányvonalat, de 
új profilként elindítja az informatikai 
eszközök készítésének és programo-
zásának, az adat (kép, hang, jel) fel-
dolgozásnak, különösen a nagy adat-
mennyiségek és hálózaton át elérhető 
eszközök kezelésének magas szintű 
kutatására és fejlesztésére irányuló 
tevékenységet. A doktori iskola nagy 
hangsúlyt helyez arra, hogy valós 

ipari problémák megoldásában nyújtson segít-
séget, közös kutatásokkal és a területet magas 
szinten ismerő, kutatási jártasságot szerzett 
fiatal szakemberek képzésével. 
 Jelenleg a doktori iskolában 13 nappali tago-
zatos és 5 levelező tagozatos doktorandusz 
tanul, magyar és angol nyelvű képzésben. 
Ebben a tanévben hat elsőéves doktorandusz 
kezdte meg a képzést, aminek népszerűségét 
mutatja, hogy 4 külföldi hallgató is tanul a dok-
tori iskolában, akik a Stipendium Hungaricum 
program segítségével érkeztek egyetemünk-
re, és várhatóan a Szentgyörgyi program ál-
tal támogatott hallgatók is jelentkezni fognak 
az iskolába. A doktori iskolában elsődlegesen 
a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai Karának korábbi hallgatói tanulnak to-
vább, de más egyetemeken végzett hallgatók 
is szívesen választják ezt a doktori iskolát, mert 
az országos átlag felett van a fokozatszerzési 
mutatója, és mert a fokozatot szerzett hallga-
tókra a magas szintű kutatási, fejlesztési és 
innovációs tevékenységet folytató vállalatoknál 
komoly igény van.

Schäffer Anett

A Miskolci Egyetemen folyó doktori képzésről szóló cikksorozatunk az egyetemünkön mű-
ködő doktori iskolákat ismerteti meg az Olvasókkal. Jelen cikkünkben a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar keretében működő Hatvany József Informatikai Tudo-
mányok Doktori Iskolát mutatjuk be.

BemutatkoZnak egyetemünk Doktori iskolái

hatvany jóZsef informatikai tuDományok Di
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A Miskolci Egyetem 2020-ig kidolgozott, 
„Innovatív Tudásváros” címet viselő prog-
ramjában általános célként tűzte ki jövőbeni 
munkájának erőteljes innovációra és koope-
rációra való építését, a kiválóság fenntartá-
sához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, 
hazai és nemzetközi versenyképességének, 
nemzetközi láthatóságának az erősítését ki-
emelt szerepet szánva mindezekben a K+F+I 
tevékenységnek. Ennek megvalósításához 
illeszkedik a Miskolci Egyetem által elnyert 
„Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív 
Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens 
szakosodást szolgáló intézményfejlesztése” 
című, EFOP-3.6.1-16-2016-00011 azonosí-
tó számú projektje, amelyhez kapcsolódóan 
1,198 milliárd Ft 100%-os intenzitású támo-
gatást nyert el. A projekt stratégiai céljai: A 
Miskolci Egyetem hatékony bekapcsolása a 
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 
megvalósításába, nagyobb hangsúly helye-
zése a K+F+I folyamatok erősítésére illetve 
a Kutató Intézeteinek fejlesztésére. Tudomá-
nyos produktivitás növelése kapcsán a K+F 
szolgáltatások körének fejlesztése és átalakí-
tása, a kutató intézetek, az akadémi-
ai kutató csoportok megerősítése. A 
projekt által közvetlen módon érintett 
személyek a Miskolci Egyetem ku-
tatással foglalkozó oktatói, kutatói, 
PhD hallgatói, az Egyetem azon hall-
gatói, akik a tudománynépszerűsítő, 
vállalkozóiságot fejlesztő rendez-
vényeken vesznek részt, valamint 
a vállalati és más intézményeknél 
foglalkoztatott, az Egyetemmel kap-
csolatban álló kutatók. A projekt 
megvalósítása a Miskolci Egyetem-
nél korábban kialakított 5 Kiválósági 

Központ kutatói munkacsoportjaira épül, és 
6 részprojektre tagolódik. A Kiválósági Köz-
pontok kutatási területei egymáshoz szoro-
san kapcsolódva biztosítják a tudományos 
megközelítések sokszínűségének érvénye-
sülését. A kiemelten kezelendő K+F potenciál 
fejlesztése, az innovációs ökoszisztéma ge-
nerálása és a technológiai- és tudástransz-
fer tevékenységek fejlesztése elősegíti az 
Észak-magyarországi régió versenyképessé-
gének a javítását és a helyi gazdaság élén-
kítését, hozzájárulva ezzel a térségi szintű 
különbségek mérséklődéséhez.

Sajtóközlemény

fiataloDó és megÚjuló egyetem 
– innovatív tuDásváros

Hosszú távú fejlesztési program indul a Miskolci Egyetemen, mely európai uniós támogatás-
sal 1,198 milliárd forint vissza nem térítendő pályázati forrásból biztosítja egyetemünk kuta-
tási fókuszainak az Intelligens Szakosodási Stratégia célrendszereihez való jobb illesztését, 
a kutatási rendszer belső működésének átalakítását és a kutatói utánpótlás biztosítását.
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Fotó: Kiss Viktor

Az együttműködés keretében a Miskolci 
Egyetem a jövőben fogadni fogja az Avasi 
Gimnázium tanulóit a Nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak-
nak megfelelően, hogy a tanulók számára 
hosszútávon biztosítsa a lehetőséget a  
törvényben megfogalmazott 50 órás kötelező
közösségi szolgálat teljesítéséhez. A tanulók 
a közösségi szolgálat keretében a Műsza-
ki Földtudományi Karon technika- és tudo-
mánytörténeti jelentőségű archív dokumen-
tumok digitalizálási feladataiban vesznek 
részt, amely anyagok a digitalizálásnak 
köszönhetően a jövőben szélesebb körben 
tehetőek elérhetővé. A Miskolci Egyetem 
mindig is komolyan vette az egyetemek 3. 
misszióját,  ennek  keretében a kultúra ál-
talános terjesztését, valamint az Észak-mag-
yarországi régió  és Miskolc lakóközössége 
iránti felelősségvállalást. E tevékenységében 
az együttműködésben vállalt szerepe olyan 

következő lépés, amelyet a jövőben szeretne 
kiterjeszteni további középfokú oktatási in-
tézményekkel való együttműködésre is. 
Az Avasi Gimnázium szintén már a múltban 
is kitüntetett figyelmet fordított arra, hogy ta-
nulói a Gimnáziumban töltött időben 
számukra, illetve közösségük számára 
kiemelkedően hasznos tevékenységet 
folytassanak, és ehhez részükre minden 
támogatást megadott és a jövőben is meg 
kíván adni. A Miskolci Egyetemmel megkez-
dett együttműködés a két intézmény közötti 
eddigi kapcsolat tovább fejlesztésének ered-
ménye, amely egy újabb mérföldkő az együtt-
működések sorában.
Az észak-magyarországi régióban a kitűzött 
célok megvalósítása az országosnál is jelen-
tősebb feladat, az átlagosnál több energiát ig-
ényel, növelve ezzel jelen partnerség tényle-
ges súlyát és szerepét.

Sajtóközlemény

erősöDő együttműköDés 
a köZépiskolák és a miskolci egyetem köZött
Ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Avasi Gimnázium  
és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 2017. május 4-én. A megállapodást a 
Miskolci Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor, az Avasi Gimnázium részéről pedig 
Schmidtné Törő Ágnes igazgató írta alá.
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Ma már azonban, ha megnyit az ember egy 
csevegő programot, számtalan témában ve-
het igénybe azonnal chatbotot, mindenféle 
telepítés nélkül, de persze speciális kérdés-
kör esetén könnyen kereshető is ilyen típusú 
virtuális segítség.
A fejlesztők, és az őket alkalmazó vállalatok 
alapvető célja a chatbotokkal az írott vagy 
akusztikus szövegek értelmezése és feldol-
gozása után egy adekvát válasz megfogal-
mazása a felhasználó problémájára. Viszont 
félelmetes, hogy ennek segítségével egy 
mesterséges intelligenciával felruházott gép 
már arra is képes lehet, hogy egy privát be-
szélgetésből kiszűrje az arra vonatkozó szük-
ségletünket, ha például taxit hívnánk egy ét-
terembe történő látogatás megbeszélésének 
befejeztével.
Nem véletlen, hogy egyre több cég fedezi 
fel a technológiában rejlő lehetőséget, amit 
mi sem mutat jobban, mint hogy itthon már 
chatbot ügynökség is létrejött a piac kiszol-
gálása céljából. Az utóbbi pár hónapban je-
lentős növekedés figyelhető meg a szolgálta-
tók ilyen platformon való megjelenése terén 
(Nosalty, Index, Sziget stb.), ám mind tech-
nikailag, mind ügyfélelfogadás terén hosszú 
út áll még a szélesebb közönség eléréséig 
a robotok előtt. Hiszen mind az emberi nyelv 

megértése, mind a bizalom elnyerése komoly 
feladat ezen a téren.
Mindenesetre figyelemre érdemes az a po-
tenciál, amelyet az ügyfélközpontúbb ügyfél-
szolgálat terén rejt magában ez a megoldás. 
Rövidesen ugyanis várható, hogy többek 
között a pénzintézetek is elkezdik alkalmazni 
ezeket a robotokat, amelyekkel pedig sokkal 
barátságosabb, a kondíciók útvesztői és a 
banki rideg nyelvezet helyett sokkal inkább 
ügyfélbarát légkör alakítható ki ilyen módon.
A jövőben pedig könnyen lehet, hogy ezekre 
a robotokra bízzuk majd apró-cseprő felada-
tainkat, és mintegy személyi asszisztensként 
válnak életünk részévé. Már ma is alkalmaz-
hatunk például olyan kvázi titkárnő-robotot, 
aki összeegyezteti a tárgyalásokat az üzlet-
emberek számára, segít felkészülni a mee-
ting-ekre, és információkkal is szolgál a kö-

vetkező tárgyalópartnerről.
De létezik olyan chat-robot is, 
amelyikkel távirányító nélkül 
tudjuk irányítani okos eszkö-
zeinket mindössze egy Skype 
üzenet begépelésével.
Tanulhatunk nyelvet, kereshe-
tünk repülőjegyet is chatrobot-
tal, a lehetőségek száma szinte 
végtelen, éljünk vele!

Tóth Orsi

chatBotok – a virtuális assZisZtenseké a jövő?
Már több mint 10 éve is létezett arra vonatkozó igény, hogy legyenek olyan chatrobotok, 
akik például segítenek a dohányzásról való leszokásban, akiknek minden szégyenérzet nél-
kül kiöntheti a lelkét a dohányos, hogy miért nem sikerült eddig leszoknia, cserébe pedig 24 
órás tanácsadásban részesülhet, akár a való életben felfogadott tanácsadó szakember 
arckifejezéseit, véleményét is tükrözve.

Trend&Tech

Fotó: internet
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Egyre több lány a műszaki karokon
Gyorsan meg tudjuk válaszolni a kérdést. 
Csak ki kell nyitnunk a szemünket, és máris 
látjuk, hogy a mai helyzet közel sem olyan, 
mint hagyományosan volt. Ha csak az egye-
temen járunk is, máris látjuk, hogy például a 
gépészkaron a korábban elenyésző számú 
lányok létszáma egyre növekszik. Sőt, pró-
bálják a gyengébbik nem képviselőit arra 
buzdítani, hogy az egyetemnek ezt a részét 
is bátran válasszák (olyan rendezvényekkel, 
mint például az árpilis 27-én tartott Lányok 
Napja). De miért is történik ez a változás? Mi 
motiválja a lányokat? És vajon fordítva is ez 
a helyzet, és a fiúk körében is egyre népsze-
rűbbek a tipikusan nőinek gondolt munkák?

Az okok feltárása
Ennek a változásnak több oka is van. Az 
egyik az lehet, hogy a mai világban a csa-
ládok fenntartásához már szinte nélkülöz-
hetetlen a nők keresete. Ezért sok esetben 
már nem képzelhető el, hogy egy nő otthon 
legyen mindenféle munka nélkül. Egy másik 
ok, amiért a lányok körében egyre népsze-
rűbb lehet a felsőoktatás és a továbbtanulás 

az, hogy nekik bizonyos szempontból még 
jobban is mehet a tanulás. Teljesen hétköz-
napi tény, hogy a férfiak és a nők különböző-
ek. A testfelépítésük, a természetük éppúgy, 
mint a gondolkodásuk és az agyműködésük 
is. A férfiak agya nagyobb, viszont a hölgyeké 
tömörítettebb, gyorsabban dolgozik, és agyuk 
nagyobb részét hasznosítják. A szürke- és 
fehérállományban is van eltérés. Ez magya-
rázza, hogy a nők inkább verbális tesztekben 
jók, ami a mai oktatási rendszerben inkább 
nekik kedvez.

Ha már továbbtanulás, miért pont a mű-
szaki képzések?
Mondhatnánk, hogy igen attól, hogy jobban 
megy a lányoknak az egyetem, attól még 
találhatnak valami testhezállóbb szakot is, 
mint például egy informatikus, vagy gépész-
mérnök. Hogy ezt megválaszoljuk utána kell 
néznünk annak, hogy mik a legkeresettebb 
szakmák ma? Mi az, amit megéri tanulni, 
hiszen akár külföldön akár belföldön el lehet 
vele helyezkedni, kezdőként is jó fizetéssel 
és karrierlehetőséggel? Egy felmérés szerint 
a három dobogós: gépészmérnök, villamos-
mérnök, mérnök-értékesítő. Többek között ez 
az egyik legnagyobb motiváció. 

váltoZó nemi sZerepek a munkaerőpiacon
A férfiak dolgoznak, megszerelnek mindent, és ellátják a családot, a nők pedig sütnek-főznek, 
és helytállnak édesanyaként. Ez a felállás a hagyományos felállás, hiszen szinte már az idők 
kezdetétől így van. Igaz, a férfi és női szerepek a történelem során sokszor változnak, de vajon 
ez a felállás még mindig így működik? Vagy ezek mára csak sztereotípiák lennének?

Fotó: internet MEGAZIN
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Változás mértéke a férfiaknál
Eddig még csak arról esett szó, hogy a nők 
szerepe hogyan változott meg. Egyre jobban 
közelednek a korábban inkább férfiasnak vélt 
munkákhoz. Ennek okait boncolgattuk. Ar-
ról viszont még nem esett szó, hogy az urak 
körében is népszerűbbé válik-e, hogy régeb-
ben nőinek tartott munkákat végezzenek, így 
például óvóbácsik, tanító bácsik vagy éppen 
betegápolók legyenek. 
Egy felmérés szerint Amerikában 2000 és 
2010 között a férfiak munkájának 30 száza-
léka volt olyan, amely a hagyományos közvé-
lekedés szerint nőinek számított. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy a két nem helyet cserélt 
volna a munkaerőpiacon. Viszont a fent em-
lített helyzet, vagyis az, hogy egyre több nő 
végzi el az egyetemet, és áramlik az inkább 
férfiasabb munkák felé, szükségessé teszi 
ezt a folyamatot. Ennek a háta mögött főként 
pénzügyi átgondolások, az életminőséggel 
kapcsolatos elképzelések állnak.

Társadalmi hatások
A gazdasági folyamatoknak mindig van vala-
milyen társadalmi hatásuk is. Az, hogy a nők 
egyetemekre járnak, majd diplomásként minél 
jobban fizető állást szeretnének, elsőre telje-
sen pozitívnak hangzik. 
Ám ha jobban belegondolunk, ez azt is jelenti, 
hogy az életük célja egy karrier felépítése, hi-
szen azért tanulnak keményen. Ha pedig már 
megkapták álmaik munkáját, szeretnének 
jól teljesíteni, és minden időt erre szánnak. 
Ez sem hangzik rossznak. Akkor mégis mi a 

probléma? Az, hogy egyre többen választják 
inkább a munkát és a karrier építést, mint a 
családalapítást. Vagy egyáltalán nem szeret-
nének gyereket, vagy minél később. Ez pedig 
népességcsökkenéshez, valamint az öregedő 
társalomhoz vezet. 

Összegezve, a tipikus női és férfi munkákban 
való változásoknak vannak pozitív és nega-
tív oldalai is. A 21. században élünk, nagyon 
fontos a szabadság és az egyenjogúság. Min-
denkinek vannak álmai és céljai, és nagyon 
jó, hogy nemtől függetlenül bárki tehet érte és 
megvalósíthatja. Viszont szerintem az életben 
nem csak a gazdasági dolgok fontosak, nem 
szabadna, hogy ennyire a karrier lebegjen 
mindenki szeme előtt. Hiszen ezek káros tár-
sadalmi hatásokat okoznak, amelyek egy idő 
után visszafordíthatatlanok. 
Szerintem még mindig nem teljesen hétköz-
napi, ha egy nő férfi munkát végez vagy fordít-
va, de lehet, szépen lassan ez majd teljesen 
természetessé válik.

Krajnik Dorka
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24 Connection

The Hungarian government launched the 
Stipendium Hungaricum Scholarship Pro-
gramme in 2013. The programme is part of 
the policy of the Global Opening. Moreover, it 
internationalizes Hungarian higher education 
and helps to create long-term professional 
connections. 
The University of Miskolc joined the pro-
gramme in the 2013/2014 academic year. 
The students who take part in the programme 
come from 33 countries, and they study in 
English at The Faculty of Earth Science and 
Engineering, the Faculty of Material Science 
and Engineering, the Faculty of Mechanical 
Engineering and Informatics, the Faculty of 
Economics and the Faculty of Arts offer MSc, 
MA and PhD courses for foreign students. 
This academic year 140 young people have 
come to the University of Miskolc to study. 
Let’s look at what the students think about the 
university and the scholarship programme!

Nora Berrah
Mechanical Engineering MSc
It was the biggest challenge in my life to go 
abroad to study far from my country and my 
family, but at the same time it was the most 
amazing experience I’ve had. I discovered 
so many things, I fell in love with Hungary, I 
improved my English, I met amazing people 
from all over the world, I learned about new 
cultures. I’m studying mechanical engineer-
ing, which was a little bit weird for me because 
I have a bachelor’s degree in chemical engi-
neering. However, the teachers were really 
understanding about that, and with their help 
I succeeded.  Now I can say that I love what 
I'm studying, and for that reason I'm planning 

on  trying to do a Phd here in Miskolc . This 
programme was really helpful for me in a lot 
of points:  the studies, the English, the op-
portunity to  improve my skills , the chance to 
discover new things, the opportunity to meet 
new people, to be able to live on my own, to 
be more independent.

Nikolina Mijić
PhD Candidate at the Faculty of Earth Sci-
ence and Engineering, Institute for Geophys-
ics and Geoinformatics, Department of Geod-
esy and Mine Surveying.
I am very satisfied with the Stipendium Hun-
garicum Programme, especially with the peo-
ple who are responsible for the leadership 
of this programme here at the University of 
Miskolc.  I’ve got a really great supervisor 
here, Professor Gabor Bartha, and I would 
also like to express my gratitude towards pro-

stuDying at the university of miskolc

stipenDium hungaricum scholarship programme
When we walk down the corridors of the campus, we can meet many more foreign students 
than a couple of years before. Many of these students came to Hungary and the University of 
Miskolc with the help of the Stipendium Hungaricum Scholarship Programme. We asked some 
scholarship holders  who study at  the University of Miskolc  how they like the university, Hungary 
and what they think about the scholarship program.
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fessor Endre Turai, Chief of the Institute of 
Geophysics and Geoingormatics for his kind-
ness. I am very satisfied and happy here.

Shiraz Siddiqui
Mechanical Engineering MSc
Stipendium Hungaricum, which has given 
us a huge platform for career development 
and advancement, is one of the best ongo-
ing programs in Europe. Through this we are 
able to be  introduced to  worldclass tech-
nology, software and skills. The teachers, 
professors, co-ordinators, and mentors are 
fully motivated, dedicated to their work. It 
provides every basic and essential amenities 
that we require as a student, like good hos-
tel life, visits, travelling, free time activities/
entertainment. 
This program comes with a package of all 
around development and the inspiration to 
shape our future.

Raghawendra Pratap Singh Sisodia
Mechanical Engineering MSc
I feel extremely honoured and appreciative 
for receiving The Stipendium Hungaricum 
Scholarship award which boosts my confi-
dence and inspiration to realize my dreams 
of developing an innovative, creative society 
where individuals stand the chance to be-
come global players. In line with this, I am 
very thankful for the award which definitely 
helps to alleviate the financial demands of  
my postgraduate studies. The University of 
Miskolc is one of the most prestigious univer-
sities in the field of mechanical engineering. 
It is an honor to study at the university, attend 
lectures taught by professors that are mak-
ing high level research findings. In addition, 
being in a small class of only a few students 
created a much more casual setting in which 
we could get to know the professors and oth-
er students more on a personal level. 

Anett Schäffer
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Honnan indult az együttes ötlete, és ho-
gyan hozott titeket össze az élet?
A zenekar egy másik, korábbi formációból 
alakult át. Új irányelv és tagcserék következ-
tek. A korábbi formációból két tag maradt a 
csapatban. A basszusgitár poszton Barczi Ist-
ván, illetve Zán Tamás a doboknál. A gitáros 
posztra István egyik gyerekkori barátja Lázár 
Zoltán került, aki az első nagylemez munkála-
taiban és egészen az Ereszd el turné végéig 
erősítette a csapatunkat. Majd közös meg-
egyezés után elváltak útjaink, és az új gitáros 
posztját azóta Kaló Dániel erősíti. Jómagam 
teljesen ismeretlenül és véletlenszerűen ke-
rültem közéjük. Hamar összecsiszolódtunk, 
és megtaláltuk a közös hangot. Tetszettek az 
ötletek és az a motiváció, amellyel azóta is 
gőzerővel halad előre a csapat. Így egy régi 
zenekar hamvaiból és új névválasztással 
megszületett a „Revival” zenekar, ami újjáé-
ledést jelent.

Milyen kötődésed van a Miskolci Egyetem 
felé?
Az Egyetemen dolgozom már jó pár éve, így 
nekem nagyon otthonos itt a légkör. Szeretek 

itt dolgozni. Szeretem ezt a környezetet, az 
itt lévő dolgozó kollegákat, illetve a diákokat.

Milyen eredményekre, elért célokra vagy a 
legbüszkébb?
A zenekar idén augusztusban ünnepli majd 
a 2 éves fennállását. Ezen idő alatt azonban 
sok mindent elértünk és a kitartás, a sok be-
fektetett energia meghozta a gyümölcsét. A 
zenekar  kiadott két videóklipet, illetve 7 hó-
nap alatt megírtuk a 12 dalból álló első nagy-
lemezünket. Volt már szerencsénk fellépni a 
Tankcsapda, Depresszió, AB/CD zenekarok 
és Vikidál Gyula előtt, túl vagyunk számos 
egyéb kisebb-nagyobb fellépésen, fesztiválo-
kon, falunapokon, klubkoncerteken, amelyek 
által rengeteg tapasztalattal és élménnyel 
gazdagodtunk. De igazából arra vagyok a 
legbüszkébb, hogy egy olyan csapat illetve 
közösség tagja lehetek, ahol mindenki lelki-
ismeretesen elvégzi a maga munkáját, ahol 
közös a cél, elképzelés és az ebből fakadó 
hit és szeretet.
 
Elég érzelemdús, elgondolkodtató dalszö-
vegeket írsz, honnan meríted az ihletet?

Az ihletet egyrészt saját magam 
tapasztalataiból és élményeiből 
merítem. Egy nagyon érzékeny, 
és mélyen érző ember vagyok, 
ebből kifolyólag nagyon inten-
zíven élem meg az érzéseimet, 
legyen szó pozitívról vagy nega-
tívról egyaránt. Az írás számom-
ra önterápia, amely szeretetettel 
és belső elégedettséggel tölt el. 
A szövegeim által kifejezhetem 
és kimondhatom az érzelmei-
met, és így megszabadulok a 
sok tehertől, gondtól és belső 
feszültségtől, amely szép lassan 

egyetemi DolgoZó a sZínpaDon

interjÚ a revival Zenekar énekesével

        Miskolcon van egy zenekar, amelyről sok egyetemista talán nem is tud, pedig az énekesüket,   
Tóth Gergőt, akivel interjúnk is készült, rengetegen láthatják nap mint nap. Felléptek már na-
gyobb nevű zenekarok előtt is, így itt az ideje, hogy többen is tudomást szerezhessenek róluk.
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parazitaként felzabálhatja az 
embert, ha nem meri megélni 
és kiadni magából. Másrészt 
szeretek a dolgok mögé nézni, 
keresni és meglátni a bennük 
megbúvó összefüggéseket. 
Mert sok minden nem az, ami-
nek látszik, vagy amit először 
beleképzelünk, belelátunk nai-
van vagy elvakultan. Szeretem 
feltenni és keresni olyan kérdé-
sekre a választ, ami a legtöbb 
embert egyáltalán nem is fog-
lalkoztatja, mert fél még csak a 
kérdés megfogalmazásától is. 
A szövegeimmel az ego álar-
cainak letépésére törekszem 
és a lélek megérintésére. A 
felszínes, képmutató, hazug 
és szeretethiányos környezet 
ártó hatásainak bemutatására 
és következményeire. Össze-
gezve mélyen befelé nézek a 
dalszövegeimben. Kimondom 
a fájó dolgokat, ezáltal csiszo-
lom magam, illetve igyekszem 
a fogyasztói társadalom és a 
mai elhidegült felszínes embe-
ri kapcsolatok negatív hatásait 
bemutatni és visszatükrözni a 
saját perspektívámból nézve. 
De a legfontosabb nálam a hitelesség, hogy 
ki merjem mondani és megélni az érzéseimet 
és a gondolataimat, legyen az mások által el-
fogadott vagy sem. Hiszen a megfelelés és a 
mások elképzelése által élt élet, csupán elpo-
csékolt idő véleményem szerint. Így a dalszö-
vegeimben megtalálható egyfajta lázadás is.

Mik a jövőbeni céljaitok?
Jelen pillanatban a négy dalból álló új kisle-
mezünk munkálatait végezzük, és a turnéjára 
készülünk, illetve a második videóklipünket 
forgattuk, amely az április 13-án kezdődő, il-
letve május 27.-ig tartó tavaszi turnénk név-
adója lesz. A dal a „Szétszakít” névre hallgat, 
ami a „Nem minden az, aminek látszik” című 
dalunkkal egyetemben megtekinthető a you-
tube-on. Nyáron szintén egy több állomásos 
turnét tervezünk, és a későbbiek folyamán 
egy újabb nagylemez kiadását. Egyszóval a 

közeljövőben is igyekszünk majd töretlen hit-
tel, szenvedéllyel, kreativitással és követke-
zetes munkával haladni, és átadni az ebből 
fakadó szeretetet a rajongóinknak. Hálásan 
tapasztaljuk, hogy egyre szélesebb körben 
ismerik meg a zenénket és a zenekart.

Hol koncerteztek legközelebb? 
A „Szétszakít” turnénk április 13-án kezdődik, 
a tavaszi turnénk helyszínei között szerepel 
Budapest, Eger, Kazincbarcika, Debrecen, 
Mezőkövesd és Tiszaújváros. A nyári koncer-
tállomások pedig még folyamatos szervezés 
alatt állnak. Részletes információkat a zene-
kar hivatalos oldalán, a www.revivalzenekar.
hu címen, illetve a zenekar facebook-oldalán 
olvashatnak. ahol követhetnek is minket.
Köszönöm a lehetőséget és szép napot kívá-
nok minden kedves olvasónak!

Stumphauzer Laura
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ÍGY Fozz a koliban!28

PAPRIKÁS KRUMPLI
Hozzávalók (4-6 főre, az esti alapozás mellé):
• 300 g füstölt kolbász 
• 2 fej hagyma
• 1 kg burgonya
• 2 evőkanál olaj 
• 2 paradicsom
• 1 teáskanál Erős Pisa 
• 2 evőkanál pirospaprika
• só, bors ízlés szerint 
• zöldséglevél
• víz (de csak a főzéshez, nem magadba)
• sör ízlés szerint (na ez már neked lesz) 

A hagymát nagyon apróra vágjuk, és egy 
magas falú edényben olajban megpároljuk, 
eközben a két paradicsomot két oldalán be-
vágjuk egy kicsit, és forró vízbe tesszük. 
Ezért nem kell vizet forralni, a kolis csapból 
is jött elég meleg víz még az én időmben. 
Miután 3-4 percig vízben van a paradicsom, 
le tudjuk venni a héját (vagy sast). Mindeköz-
ben, ha nem szeretnétek hagymadarabokat 
az ételben, egy kevés vízzel felöntjük a hagy-
mát, és nagy lángon elpároljuk a vizet róla, 
így hamarabb szétfő majd.  Erre mehet rá 
a nagyon apróra vágott (akár lereszelt), héj 
nélküli paradicsom és a felkarikázott kolbász. 
Ezt párszor átforgatjuk a hagymás alapon, 
és mehet rá a cikkekre vágott, megpucolt 
krumpli. Lehet sózni, borsozni, küldheted rá 
a pirospaprikát és az Erős Pistát is, de figyelj, 
hogy ne égjen le. Itt már közepes lánggal dol-
gozunk. Egy gyors keverés után felöntjük me-
leg vízzel, hogy ellepje a krumplit, alacsony 
lángon, lassan főzzük, amíg a burgonya meg 
nem puhul. A legvégén megszórjuk petrezse-
lyemzölddel. Egy jó tanács: ne főzzétek túl, 
mert akkor úgy fog kinézni, mint a slambuc. 
Nekem sikerült... 

TÚRÓGOMBÓC
Hozzávalók:
• 250 g túró
• 2 tojás
• 7 evőkanál búzadara
• 6 evőkanál kristálycukor
• porcukor és lekvár ízlés szerint 
• kevés citromlé
• 5 evőkanál zsemlemorzsa
• olaj, só 

Ez a recept nagyon egyszerű. A túrót, kristály-
cukrot, búzadarát, egy csipet sót és a tojás 
sárgáját összekeverjük, a tojásfehérjét habbá 
verjük, hogy jobb állaga legyen, és hamarabb 
habosodjon, majd beleteszünk pár csepp cit-
rom levet (Ezt a Kolimpián is lehet gyakorolni). 
A habot hozzákeverjük a túrós keverékhez, 
és pár órára, akár egy éjszakára is a hűtőbe 
tesszük. Ezek után gombócokat formázunk 
a túrós egyvelegből (nem kell nagyot, mert a 
víztől megdagad), és zubogó vízbe tesszük 
őket. Amint feljönnek a víz tetejére a gombó-
cok, (figyeljünk, hogy ne ragadjanak le) 4-5 
percig kell még főzni. Eközben kevés olajon 
megpirítjuk a zsemlemorzsát és a megfőtt 
gombócokat ebben forgatjuk meg. Szerintem 
a tejföl a lángosra való, ezért a megszórom 
porcukorral (nem a Schobert Norbi félével:D) 
és teszek rá édesanyám féle baracklekvárt. 
Mindenkinek jó étvágyat kívánok! 
Szurplííz! 

#zseller

nagy klassZikusok gyorsan és 
költséghatékonyan

Fotó: #zseller

Vannak állandó ételek, amelyeknek egyetemi verzióit már a bALEKHÉT alatt megkóstolhat-
tunk a szervezőknek köszönhetően. Ilyen a gulyásleves, a gazdaságosabb paprikás krumpli 
vagy chilis bab és a főtt virsli. Mára a paprikás krumplit választottam. Ez elég egyszerű, rövid 
idő alatt kész, és egy esti beszélgetés vagy sörözés mellé tökéletes. Aztán ha ezt kevésnek 
találod, tolhatsz egy kis túrógombócot is, amely szintén gyorsan elkészül.
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A szervezők és a rendezők ezzel a kezde-
ményezéssel hívták fel a figyelmet, hogy a 
tánc a nyelvi nehézségeken átívelő kommu-
nikációs eszköz. A produkciókban a fiatal 
előadóművészek energikussága, lendületes 
előadásmódja az egyes darabokban használt 
technikai trükkökkel kiegészítve valóságos 
interaktív előadásokat varázsolt. A legtöbb 
táncstílus alapja a klasszikus balett, mely ki-
egészült többek között pantomin, hip-hop és 
street dance elemekkel is. Az Olaszországból 
érkezett művészek a tánc nyelvén egy tör-
ténetet adtak elő, amelyben megfigyelhető 
volt a növények mozgása, tánca a szélben. A 
lengyel Anna Piotrowska egy szóló darabbal 
érkezett a fesztiválra, melyet itt mutatott be 
először. A francia csapat gondolatokat, érzé-
seket, intuíciókat fejezett ki és közvetített jel-
lemzően hip-hop elemekkel. A Németország-
ból érkezett együttes a környezetvédelemre 
hívta fel a figyelmet előadásában, melyet hu-
morral fűszerezve adtak elő a fiatal táncosok.
A házigazda Miskolci Balett Gergye Krisztián 
rendezésében a Harlequinade (Bohóckodás) 
című előadással készült, melyben egy időu-
tazáson vehettünk részt. A bohócok végig 
utaznak a tánctörténeten, közben abszurd 
helyzetekben találják magukat, s az élet ne-
hézségeire mind a 12  karakterszereplő saját 
lelki beállítottságának megfelelően reagál. 
Minden táncos más és más bohóckaraktert 
alakít, így a nézők is tudtak azonosulni vala-
melyik szereplővel. Ebben a látványos előa-
dásban a táncosok folyamatosan öltöztek, a 
jelmezek széles skáláját felvonultatva. Külön-
böző karakterek, más-más korokat idéztek 
meg, felcsendültek Liszt Ferenc, Sztravinszkij 
és Debussy művekből is részletek. Az előa-
dás egyfajta tisztelgés a tánc minden műfaja 
előtt, játékos abszurd formába öntve.

A Kecskeméti City Balett előadásában, Barta 
Dóra rendezésében Mozart Requiem című 
előadását lehetett látni. A történet nem csak 
az elmúlással foglalkozik, benne van a szü-
letés és maga az élet is minden csodájával 
együtt.
A Trojka Színházi Társulás szintén az életünk 
részét képező témával örvendeztette meg a 
miskolci közönséget. Az előadás Kafka Egy 
falusi orvos című novellájának átiratából te-
vődött össze, és az álmok világába vezetett 
minket.A Feledi János által rendezett Szálkák 
című előadást Pilinszki János azonos című 
kötete inspirálta. A darab rólunk, emberekről 
szólt, érzésekről és arról, hogy milyen prob-
lémákkal kell szembenéznünk életünk során. 
Hogyan illeszkedünk a világba, és hogyan 
értjük meg a minket körülvevő környezetet? 
Reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel 
sikerül hagyományt teremteni, és még sok 
nívós előadást láthatunk a Horizont Fesztivál 
keretében az elkövetkezendő években is.

Kovács Eszter

horiZont fesZtivál 
a miskolci nemZeti sZínháZBan
Hagyományteremtő céllal rendezték meg áprilisban a Horizont Nemzetközi Kortárstánc 
Fesztivált, melynek a Miskolci Nemzeti Színház adott otthont. A rendezvényen neves 
hazai és külföldi országokból érkezett előadók léptek fel a Miskolci Balett meghívására.
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Az Egy Maszk drámaműhely a Miskolci Egyetemen működő drámacsoport, amely április-
ban Illyés Gyula Tűvé-tevők című parasztkomédiáját állította színpadra a Miskolci Egyetemi 
Könyvtár, Levéltár, Múzeumban.

A történet egy zsugori asszony elnyomása 
alatt élő paraszti lakásban játszódik, ahol 
megdöbbentő, nem várt veszteség éri a csa-
ládot, miközben éppen egy kényszerházas-
ságot próbálnak tető alá hozni. A Gazdáné 
felsülését, a szerelmi szál kibontakozását és 
a szereplők közötti összetűzéseket a nézők 
komikus elemektől túlcsorduló, dinamikus je-
neteken keresztül követhetik végig.
A darab 40 perces volt, és mondhatjuk, hogy 
az Egy Maszk ezzel az előadással debütált 
az egyetemi „színpadon”. Bár már kisebb 
szerepléseket, rendezvényeket köthettünk a 
drámaműhelyhez, a mostani volt az, amelyre 
tényleg mindenki úgy fog visszaemlékezni: ez 
az Egy Maszk. A Nádasi Erika színművész-
nő által rendezett darab olyan szerényen és 
váratlanul indult egy idős bácsika halk sétá-
jával, hogy a zsúfolt nézőtér meglepetésében 
rögtön elhallgatott. A statikus képet aztán 
megtörte a tornádóként előtörő Gazdáné, aki 
végig diktálta a sztori tempóját.
Kellett egy kis idő, amíg mind a színészek, 
mind a nézők belerázódtak, átadták magukat 
a darab stílusának, de aztán mindkét oldal 
felszabadult, és a sok helyzet- és jellemko-
mikum elérte hatását. A közönség nagyon 
jól szórakozott, és amikor azt hihette, hogy 
tovább már nem lehet fokozni, egy újabb, vá-
ratlan komikus elemmel bővült a cselekmény.
Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen hosz-
szúságú darab, ami szinte csak egy házas-
ság előkészületeiről szól, unalmassá válhat, 
de a pezsgő diákszínészek egy percre sem 
hagyták lankadni a közönség figyelmét. Sőt, 
nem győztük kapkodni a fejünk, a szereplők 
sürgés-forgása minket is magával ragadott. A 
nagy kérdés mégsem az volt, hogy Zsuzsika 
vajon hozzámegy-e bugyuta férjjelöltjéhez, 
vagy inkább a vargafiút választja, sokkal in-
kább az, hogy az a bizonyos tű, az a drága, 

egyetlen, pótolhatatlan tű, amely miatt az 
egész násznép várakozik, meglesz-e?
A végkifejlet nagyot csattant, a káoszból ki-
alakult egyfajta rend, és az utolsó jelenet 
feloldozást hozott magával, bár nem olyan-
képpen, ahogyan arra számítottunk. Azt kell 
mondjam, hogy az Egy Maszk előadása na-
gyon élvezetes volt, egy percig sem volt érez-
hető az, hogy közülük sokan először csinál-
nak ilyet, és nem csodálkoznék azon sem, ha 
ezután még többen akarnának csatlakozni a 
társulathoz.
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32 science for me

A projekt célja régóta felhagyott és azóta 
vízzel elárasztott bányák feltérképezése. A 
legfontosabb kérdés pedig az, hogy megéri-e 
újból kinyitni az elárasztott bányákat. Magy-
arán: a mai technológiai szinten kitermelhe-
tő-e annyi nyersanyag, amely az adott céget, 
vállalatot nyereségessé tenné? Ugyanis az 
európai ipar nyersanyagigényét nem tudják 
a jelenleg működő ércbányák kielégíteni, 
folyamatos importra és újrahasznosításra 
kényszerülünk. A vezetők körkörös gazda-
ságot tűztek ki célul, tehát a nyersanyago-
kat minél nagyobb arányban vissza kell for-
gatnunk a gazdaságba, de hozzá kell tenni, 
hogy ez bányászat nélkül nem működőképes 
alternatíva. Néhány évvel ezelőtt Kína olyan 
embargót vezetett be a ritkaföldfémekre 
(kritikus elemek), hogy azokat nyersanyag 
formájában nem lehet kivinni az országból, 
csupán késztermékként (pl. elektronikai cik-
kek), ezzel sikeresen odacsábította az ehhez 
kapcsolódó ipari vállalatokat. Meg kell említe-
nünk, hogy az Európai Unió által támogatott 
megújuló energia hasznosítására szolgáló 

berendezések (pl. napelem) és az elektromos 
autók gyártásához szintén nélkülözhetetlenek 
ezek a nyersanyagok. Az alapötletet az adta, 
hogy az Európában található több tízezer, 
egykor felhagyott, gyakran elöntött bányák 
készleteit a lehető legköltséghatékonyabb 
módon feltérképezzék. Az is elképzelhető, 
hogy ezek a bányák nem ugyanarra a nyers-
anyagra fognak esetleg megnyílni, amire ré-
gen művelték.
A projekt végére a konzorciumnak három mű-
ködő robotot kell elkészítenie, valamint egy 
céget kell alapítaniuk, amely a technológia 
piacra bocsátásáért lesz felelős. A Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kara ál-
tal vezettet konzorciumban az egyetemünk 
feladata az, hogy a robotok tudományos 
műszerezettségét kifejlessze és megvaló-
sítsa május végéig – Dr. Zajzon Norbert el-
mondása szerint ez sikerülni fog. A Tamperei 
Műszaki Egyetem felel a robotok mechani-
kus részeinek megvalósításáért, valamint a 
meghajtásért, a Madridi Műszaki Egyetem a 
navigációért, a Portói Egyetem a tájékozódó 

fejlőDésBen a Bányajáró roBot
Egy tavalyi cikkünkben már beszámoltunk az UNEXMIN nevezetű Horizont 2020-as projekt 
célkitűzéseiről. Most, több mint egy év elteltével utánajártunk, hogyan is áll jelenleg a projekt. 
Dr. Zajzon Norberttel, az Ásványtani–Földtani Intézet docensével, a projekt koordinátorával 
beszélgettünk.
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33science for me
műszerek kifejlesztésében (akusztikus és for-
gólézeres letapogatás) nyújt segítséget. Ezen 
partnereken kívül még további számos részt-
vevője van a projektnek: egy brit cég például 
az adatok tárolására, feldolgozására fejleszt 
célprogramot – egy 5 órás merülés során kö-
rülbelül 4000-5000 GB adatmennyiséget fog 
összegyűjteni egy robot, tehát egy két hetes 
mérési folyamat során, ahol három robottal 
dolgoznak, rengeteg adatot kell majd feldol-
gozniuk a helyszínen és később a laborokban 
is.
A robotot egy nagy gömbként a legkönnyebb 
elképzelni, amelynek 60 centiméter az átmé-
rője, és 112 kilogramm tömegű. Különféle, a 
Miskolci Egyetemen kifejlesztett műszerekkel 
van felszerelve, 500 méter mélységig képes 
lemerülni, maximális sebessége 1-2 km/h, és 
az akkumulátora körülbelül 5 órán keresztül 
üzemképes. Az egyszerre lemerülő három ro-
bot célja tehát az, hogy egy elárasztott bányá-
ban feltérképezzék a járatokat, vízmintákat 
vegyenek, és különféle geofizikai, ásványtani 
méréseket végezzenek, majd miközben egy-
mással folyamatosan kommunikálnak, épség-
ben a felszínre találjanak.
A projekt kapcsán négy bányába fognak me-
rülni a robotok, először egy finn pegmatit bá-
nyába, ahonnan még búvárok segítségével 
megoldható a kimentésük egy esetleg üzem-
zavar vagy hiba esetén. Ezután egy portugál 
uránbányába, egy szlovén higanybányába, 
végül egy 150 éve bezárt, angliai réz-ólom-
cink bányába fognak merülni (400 méter 
mélyre), ahonnan már búvárok segítsége nél-
kül kell visszaérniük a felszínre.
A legnagyobb kihívást jelentő brit bánya meg-
látogatása után a kutatók hozzáláttak a tu-
dományos műszerek kifejlesztéséhez, majd 
a tesztelés első fázisa következett, amelyre 
Rudabányán került sor. Hőmérsékletet, nyo-
mást, vezetőképességet, pH-t fognak mérni 
a robotok, valamint egy vízminta-vevő egy-
séggel is felszerelik őket. Ez tizenhat külön 
minta vételére lesz képes, amelyeket utána 
a felszíni laborban nagy pontossággal tudnak 
elemezni. Továbbá helyet kap még a roboton 
egy gammasugárzás, egy mágneses mező 
mérőegység is, illetve egy akusztikus elven 
működő műszer, amely a járatokban lera-
kódott üledékeket és a fal repedezettségét 

vizsgálja. Az ásványtani méréseket egy saját 
fejlesztésű multispektrális kamera végzi majd, 
ami közös fejlesztés a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint 
UV-fényes megvilágítás is helyet kap a robo-
ton a fluoreszkáló ásványok azonosítására.
Közben a robot első prototípusát a finnek már 
januárban úsztatták, figyelték, milyen gyor-
san reagál a navigációs parancsokra. Mivel 
a robotokat arra tervezik, hogy 500 méter 
vízmélységig tudjanak merülni, a légköri nyo-
más csaknem ötvenszeresét kell a váznak és 
minden egyes műszernek, illetve kamerának 
kiállnia.
Az első éles terepi merülésre 2018 májusá-
ban fog sor kerülni, addig is a Miskolci Egye-
tem, a Tamperei Műszaki Egyetem, a Madridi 
Műszaki Egyetem és a Portói Egyetem össze-
hangolt munkájára van szükség. Ezenkívül a 
konzorcium ez év végéig szeretne egy olyan 
adatbázist létrehozni, amelyben szerepel az 
összes elárasztott, európai bánya.
A projekt elsődleges célja tehát nyersanyag-
kutatási feladatok ellátása, de ezenkívül 
számtalan további felhasználási lehetőséggel 
rendelkezik, például zárt csőhálózatok feltér-
képezésében nyújthat segítséget. Képzeljük 
el egy nagyváros ivóvízhálózatát, amelyet 
nem lehet elzárni, hiszen sok millió ember 
maradna víz nélkül, de a robotok (akár kisebb 
méretű változataik) feltárhatnák az adott ve-
zeték állapotát. További példaként említhető 
meg a barlangkutatás, a barlangi mentés, 
nukleáris létesítmények vizsgálata vagy eset-
leg elsüllyedt hajók feltárása.

Boldizsár Csongor
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34 Hagyományaink

Több példa is volt már a négy selmeci ha-
gyományokat művelő város egyetemistáinak 
összetartására, hiszen nem egy csille- vagy 
rönktoló brigád szelte már át az országot, 
vagy éppenséggel még az ország határt is. 
A miskolciak először 1989-ben toltak csillét 
Sopronba, aztán 1996-ban Dunaújvárosba. 
A soproniak válasz gyanánt 2002-ben toltak 
rönköt egyetemünkre és 2009-ben pedig Du-
naújvárosba. 2006-ban a Miskolci Egyetem 
egy csillével, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem pedig egy rönkkel indult meg Selmecbá-
nyára, és a határ előtt találkozva Parassa-
pusztától már együtt haladtak tovább, majd 
érték el céljukat. 
Az idén tolt obeliszk 1,14 méter magas, me-
lyen látható a Geoinformatikai Kar címere, va-
lamint a soproni kar három címere is. A három 

megyén átívelő túra alatt a huszonkét fős tár-
saság a Székesfehérvár–Bodajk–Dudar– Ba-
konybél–Pápa–Vásárosfalu–Fertőszentmik-
lós–Sopron útvonalat követte.
A székesfehérvári diákok összesen 212,2 
km-t tettek meg, míg elértek a királyok váro-
sából, Székesfehérvártól a hűség városáig, 
Sopronig. Nem kis teljesítmény, hiszen he-
gyek és völgyek bőven vannak abban a ré-
gióban is, de mégis a tervezett időpontra si-
került megérkezniük céljukhoz. Sajnos az idő 
sem kedvezett mindig a társaságnak, ennek 
ellenére az esős napokon pont úgy haladtak 
előre rendületlenül, mint ahogy a napsütötte 
időben is. Sok helyen nagy örömmel fogad-
ták a társaságot, polgármesterek várták őket 
étellel és itallal, illetve soproni, dunaújvárosi 
és miskolci iparos Firmák is segítették útjukat 

némi “energiaitallal” vagy me-
leg teával. Természetesen több 
résztvevőnek a szülei is készül-
tek a a diákok érkezésére, így a 
szülői támogatás is fontos részét 
képezte az útnak.
Sopronba érkezvén a helyi egye-
temisták már a város kezdetét 
jelző táblánál nagy örömmel fo-
gadták a székesfehérváriakat, 
onnan rendőri kísérettel vonultak 
tovább az egyetemig. A beérke-
zésnél, pont úgy, mint az indulás-
nál több beszéd is elhangzott, a 
rendezvény lezárásaként pedig 
jó szokás szerint szakestélyt tar-
tottak.

Stumphauzer Laura

Fotó: internet

fehérvártól sopronig tolták aZ oBelisZket

vissZatolás 2017
2014-ben a székesfehérvári Geoinformatikai Kar kivált a Nyugat-magyarországi Egyetem 
kötelékéből, és az Óbudai Egyetemhez csatlakozott, ezért a Nyugat-magyarországi Egye-
tem diákjai egy rönköt toltak Székesfehérvárra. Ezzel az eseménnyel tettek tanúbizonyságot 
összetartozásukról és barátságuk erejéről. Ezt viszonozván került megrendezésre április 23. 
és 29. között a VISSZATOLÁS 2017, melynek keretein belül egy mészkőből faragott obelisz-
ket tolt 22 diák felváltva Sopronba.

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

- - - - - - - - - -
MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Hogyan gyógyíthatsz a
vérplazmáddal?

Plazmaadás
első alkalommal
  3500 Ft

második
       alkalommal
   3500 Ft

*3995 Ft

harmadik
      alkalommal közel

készpénzben
4000 Ft*
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A Procter & Gamble Gyöngyösön található új gyára 
befejezett főiskolai vagy egyetemi tanulmányokkal, 
legfeljebb 1-3 év gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
mérnököket keres az alábbi pozícióba:

FOLYAMATMÉRNÖK GYAKORNOK

csatlakozz.im@pg.com

FELADATAID LESZNEK:
  A gyártási folyamatok támogatásához 

szükséges technológiák elemzése, 
egyszerűsítése és fejlesztése

   Termelési hatékonyságot növelő projektek 
ill. új gyártósorok üzembe helyezésének 
mérnöki támogatása

   A gyártósorok minőségi, megbízhatósági 
mutatóinak ellenőrzése, új gyártósorok, 
berendezések esetén a minőségbiztosítás  
és megbízhatósági minősítési  
folyamatainak vezetése

   Projektek, javasolt technikai változtatások 
megvalósíthatósági és gazdaságossági 
elemzése

   Karbantartási rendszer továbbfejlesztése
   Minőségbiztosítási folyamatok felügyelete, 

betartása

AMIT AJÁNLUNK:
 Versenyképes kompenzációs és juttatási csomag
  Felelősségteljes és kihívást jelentő munka  

az első naptól kezdve
  Folyamatos szakmai és egyéb  

továbbképzési lehetőségek 
  Inspiráló munkakörnyezet, az iparág 

legkorszerűbb technológiája
  Biztos, hosszú távú munkalehetőség
  Folyamatosan felfelé ívelő karrierlehetőség
  A próbaidő sikeres teljesítését követően 

folyamatmérnöki pozíció kerül felajánlásra

TÉGED VÁRUNK HA:
Befejezett főiskolai vagy egyetemi tanulmányaid 
vannak az alábbi szakok valamelyikén: 

  Gépészmérnök, Minőségbiztosítási mérnök                      
  Anyagmérnök, Mechatronikai mérnök,  

Műanyagipari mérnök
 Vegyészmérnök, Biomérnök, Környezetmérnök
  Villamosmérnök, Mérnök menedzser

Kommunikációképes az angol nyelvtudásod –  
szóban és írásban.
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