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A rektor személye ugyan változatlan ma-
radt, ám a rektori vezetés jócskán átala-
kult. Beszélne erről Rektor Úr az újság 
olvasóinak?
Valóban fontos változások történtek, hiszen 
nemcsak személyek jöttek és mentek, hanem 
új rektorhelyettesi posztok is keletkeztek az 
újabb rektori ciklus elején. Dr. Jakab Nóra, az 
Állam- és Jogtudományi Kar oktatója, aki ere-
detileg, még májusban az általános rektorhe-
lyettesi feladatokat vette át Dr. habil. Horváth 
Zitától, augusztustól oktatásfejlesztési és mi-
nőségbiztosítási rektorhelyettesként folytatja 
munkáját. Eddigi feladatainak jó része mellett 
a jövőben ő látja el a korábbi tanulmányi rek-
torhelyettesi feladatok nagyobb hányadát is: 
például tanulmányi ügyekkel is ő foglalkozik. 
Az elmúlt éveknek, elsősorban az intézményi 
akkreditációnak a tapasztalata volt, hogy a 
minőségbiztosítás komolyabb szerepet kell, 
hogy kapjon az egyetem életében, hiszen 

ezen terület az 
ezredforduló óta 
az egyik legfon-
tosabb feladatává 
vált a felsőoktatási 
intézményeknek, 
és külső megíté-
lésük szempontjá-
ból is sokat nyom 
a latban.
Dr. Czap László, 
a Gépészmérnö-
ki és Informatikai 
Kar intézetigaz-
gatója augusztus-
tól a szintén új, 
intézményfejlesz-
tési és kapcsolati 
ügyekért felelős 
rektorhelyettesi 

poszt feladatait látja el. Az egyetem külső kap-
csolatainak gondozásán túl az ő portfoliójába 
tartoznak például a most debütáló kihelyezett 
képzések és a duális képzés felügyelete is.
A tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 
pozícióját viszont változatlanul hagytam. Ez 
egy olyan, az egyetem életében régtől fogva 
fontos terület, amely köré remek csapat szer-
veződött, és Prof. Dr. Kékesi Tamás munkájá-
val is maradéktalanul meg voltam elégedve, 
ezért továbbra is ő felügyeli ezt a területet.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy 
kőbevésett szisztéma, menet közben – tehát 
a 2021-ig szóló új rektori ciklus ideje alatt – 
még változhat. Ezúttal nem az SZMSZ-ben [a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban] sza-
bályoztuk a rektorhelyettesek feladatkörét, 
hanem egy rektori utasítást adtam ki erről, így 
a jövőben rugalmasabban fogunk tudni vál-
toztatni a feladatok megosztásán, ha esetleg 
szükségét látjuk.

TanévnyiTó nagyinTerjú 
Prof. Dr. Torma anDrás rekTorral
2017 augusztusától új rektori vezetés állt fel a Miskolci Egyetemen. Hagyományos, tanév 
eleji nagyinterjújában az elmúlt néhány hónap fontosabb eseményei mellett minderről, 
illetve az új ciklus kihívásairól, feladatairól is beszélt Prof. Dr. Torma András, egyetemünk 
régi-új rektora.
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Milyen egyéb szervezeti változások zajlot-
tak le az új rektori ciklus elején?
Úgy éreztem, végre eljött az ideje, hogy a 
Miskolci Egyetem sokkalta komolyabban ve-
gye a beiskolázást, mint ahogy eddig vette. 
Korábban egy, a tanulmányi rektorhelyettes 
mellé beosztott referens látta el ezeket a fel-
adatokat, vagyis egy olyan oktató, aki az ok-
tatási-kutatási munkája mellett, tulajdonképp 
másodlagosan foglalkozott a beiskolázási 
feladatok ellátásával. Igaz, sikerrel, hiszen 
az elmúlt években beiskolázási referenseink 
mindig nagy munkát végeztek, és az ered-
mények sem maradtak el. Úgy ítéltem meg 
azonban, hogy e remek teljesítményeket is 
fokozhatjuk még, éspedig egy főállású ap-
parátus segítségével: olyan kollégákkal, akik 
mondhatni élethivatásszerűen foglalkoznak a 
beiskolázással. Létrejött tehát egy teljesen új 
szervezet, a Beiskolázási Központ, amely a 
Kommunikációs és Multimédiás csoportból 
vált ki, és augusztustól a Rektori Hivatalnak 
mint gazdálkodási egységnek a kebelén belül 
működik. Az Állam- és Jogtudományi Karról 
érkező Szilágyi Zsolt beiskolázási igazgató 
mellett további három főállású kolléga dolgo-
zik itt. A jövőben ők nemcsak egy-egy konkrét 
esemény szervezésével fognak foglalkozni, 
hanem – a közeljövőben elfogadásra kerülő 
Egyetemi Beiskolázási Politika keretei között 
– biztosítani fogják a beiskolázási tevékeny-

ség folyamatosságát. Nem lesz elegendő te-
hát a középiskolák harmad- és negyedéves 
diákjait megcélozniuk, hanem lejjebb kell 
jutniuk, egészen az általános iskolák hete-
dik-nyolcadik osztályáig és erősíteni kell az 
Egyetem nemzetközi és hazai láthatóságát.
Itt kell megjegyeznem, hogy a Miskolci Egye-
tem eddigi beiskolázási eredményeivel is elé-
gedettek lehetünk, hiszen komoly sikereket 
könyvelhettünk el az elmúlt években. Enged-
jék meg, hogy néhány adattal szemléltessem 
ezt a folyamatot: 2011-ben még 143 ezer fi-
atal érettségizett, vagyis összesen ennyi po-
tenciális hallgatóval számolhatott a felsőokta-
tás. 2015-ben már csak 115 ezren, 2016-ban 
112 ezren, idén pedig már csupán 108 ezren 
tettek érettségi vizsgát. A merítési lehető-
ség tehát folyamatosan és nagyságrendileg 
csökken, ami – a jelentős elvándorlás miatt 
– Borsod-Abaúj-Zemplén megyét sajnos fo-
kozottabban érinti. Ennek ellenére a Miskol-
ci Egyetem évről-évre egyre több hallgatót 
tudott felvenni az elmúlt évek során. A tavaly 
előtti 2%-os, majd a tavalyi 8%-os növekedés 
után idén újabb 3%-kal bővült a felvett hallga-
tók száma, amely egész pontosan 2270 gó-
lyát jelentett az általános felvételi eljárásban. 
Egyetemünk ezen eredménnyel országos vi-
szonylatban is az élmezőnyben foglal helyet, 
miközben nagy, patinás intézményekben je-
lentősen csökkent a felvett hallgatói létszám.
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További változás, hogy a Felnőttképzési Re-
gionális Központ, amely eddig a Kancelláriai 
Hivatal alá tartozott, most átkerült a Rektori 
Hivatal irányítása alá. Feltett szándékom, 
hogy komolyabb eredményekre sarkalljam 
ezen szervezeti egységet is. A magyar fel-
sőoktatásba belépő fiatalok száma – az elő-
zőekben jelzett demográfiai folyamatok miatt 
– sajnos apadni fog a jövőben, amit viszont 
ellensúlyozhatunk a felnőttképzés felfuttatá-
sával. Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, 
hatalmas szervezési munkát, például előze-
tes piackutatásokat kell végeznünk. Gyors 
eredményeket nem szabad várnunk, hiszen 
évekre lesz szükség ahhoz, hogy beérjen az 
itt elvégzett munka.
Összességében: nekem meggyőződésem, 
hogy ha egy szervezet változatlanul éli életét, 
akkor el fog halni. Egy roppant gyorsan válto-
zó világban élünk, és ha nem változunk, ha 
nem tudunk megújulni, hanem hátra tesszük 
a kezünket, és megelégszünk az eddig elért 
eredményekkel, akkor a saját jövőnket éljük 
fel. Éppen ezért folyamatosan figyelni kell, 
hogy milyen változások zajlanak körülöttünk. 
Felnő például egy új generáció, amelynek

tagjai már nem olvasnak 
nyomtatott sajtót, felesleges 
tehát heti- és napilapok-
ban hirdetni képzéseinket. 
Ugyanakkor nemcsak a beis-
kolázás, hanem a képzés 
sem lehet többé hatékony a 
régi módszerekkel: a Z ge-
neráció fiataljainak például 
nem oktathatjuk ugyanúgy 
a matematikát, ahogy az 
30-40 éve még eredményre 
vezetett.

Mit gondol most, vissza-
tekintve második rektori 
ciklusára mivel lenne elé-
gedett?
A 2013 előtt uralkodó zilált 
állapotok, a csoportos lét-
számleépítések, a feljelent-
getések és a félelem, hogy 
vajon lesz-e fizetés hónap 
elején, olyannyira mély nyo-

mokat hagytak bennem, az Állam- és Jog-
tudományi Kar akkori dékánjában, hogy el-
döntöttem: ha egyszer egyetemi felsővezető 
leszek, mindenekelőtt békét és nyugalmat 
fogok teremteni. Első rektori ciklusom során 
sikerült kivezetni az egyetemet a mély erköl-
csi és anyagi válságból: kollégáimmal békét, 
egyetemhez méltó munkafeltételeket és tisz-
ta, átlátható helyzetet teremtettünk, és ma 
a Miskolci Egyetem a legjobb munkahelyek 
egyike a városban. Az új, második rektori cik-
lus végén akkor leszek elégedett, ha békét, 
nyugalmat, tisztességes viszonyokat hagyok 
magam után, nem pedig egy hanyatló, demo-
ralizált intézményt.

Hogyan érte Rektor Urat a hír, hogy előző 
általános helyettese májusban felsőokta-
tásért felelős helyettes államtitkárrá vált?
A hír először engem is hatalmas meglepe-
tésként ért, jobban átgondolva azonban be-
láthatjuk a döntés hátterét: egyetemünk az 
elmúlt négy évben a béke és a nyugalom 
szigete volt a felsőoktatás háborgó tengeré-
ben, minden bizonnyal ezért is figyelt fel a 
fenntartó intézményünkre ezzel együtt pedig
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Dr. habil. Horváth Zitára, aki általános rektor-
helyettesként széles körű felsőoktatási tapasz-
talatokat szerzett, és valóban olyan integráló 
személyiség, aki képes az egész magyar 
felsőoktatást irányítani. Kezdettől fogva biz-
tattam, támogattam, még ha fájt is a szívem 
amiatt, hogy a Miskolci Egyetem az egyik 
legjobb felsővezetőjéről kell, hogy lemondjon 
a magyar felsőoktatás javára. Legalábbis egy 
időre. A kormányzat, úgy gondolom, jól dön-
tött, a lehető legalkalmasabb személyt találták 
meg a feladatra. Jó ideig egyébként nem volt 
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár az 
oktatási kormányzatban, így – megítélésem 
szerint – a lépéskényszerben a kormányzat 
helyesen döntött. Megjegyzem, hogy a he-
lyettes államtitkár asszony jelenléte már most, 
néhány hónap után pozitív változásokat ered-
ményezett.
Hitem szerint a munkát, amelyet ránk mér a 
Jóisten, mindig el kell végeznünk, a legjobb tu-
dásunk szerint. Dr. habil. Horváth Zita többek 
között azért válhatott befutóvá, mert világos 
volt a döntéshozó számára, hogy a feladatokat 
mindig maradéktalanul elvégezte, megoldot-
ta – amikor bölcsészhallgató volt, amikor ok-
tatóvá vált, majd akkor is, amikor dékánként, 
intézetigazgatóként és rektorhelyettesként 
tevékenykedett. Most az egész hazai felsőok-
tatásért felel, ami hatalmas megtiszteltetés és 
roppant nagy feladat, felelősség is egyben. 
Jómagam például 
egész másként 
fekszem és kelek, 
amióta rektorként 
11 ezer emberért 
vagyok felelős. 
Az biztos, hogy 
Dr. habil. Horváth 
Zita egyetemi do-
censi jogviszonya 
továbbra is meg-
maradt, és rektor-
helyettesi pozíció-
ba is visszavárjuk 
őt a jövőben.
Előttünk pedig 
itt az újabb, a 
2017/18-as tanév, 
amely biztosan 

nem lesz könnyebb, mint a mögöttünk hagyott 
tanév. Hivatkozom itt csak a következő néhány 
körülményre: felmenő rendszerben, minden 
szakon megkezdjük az új Képzési és Kimene-
ti Követelményeknek megfelelő képzéseket; 
Ózd és Sátoraljaújhely városában kihelyezett 
képzéseket indítunk; folytatjuk a duális képzés 
szélesítését; folytatjuk az Intézmény Fejlesz-
tési Terv végrehajtását, vagyis az Innovatív 
Tudásváros építését. Biztos az is, hogy az 
idén a tavalyinál több, mintegy 2600 elsőéves 
hallgatóval indítjuk a tanévet. Járjuk a magunk 
selmeci útját, és arra ösztönözzük a hallgató-
kat, hogy ápolják ők is a selmeci hagyomá-
nyokat. Vegyenek részt aktívan az egyetemi 
közéletben, és persze tanuljanak, tanuljanak, 
tanuljanak, hiszen az ő munkájuk a tanulás. 
Eközben ne feledkezzenek meg a kulturált 
szórakozásról, sportolásról sem, amihez kivá-
ló lehetőséget biztosít a közelmúltban átadott 
Atlétikai Centrum és a felújított Sportcsarnok.
Befejezésül: optimista emberként vallom, hogy 
a Miskolci Egyetem minden tekintetben – hu-
mán és anyagi erőforrások oldaláról, valamint 
infrastruktúra szempontjából is – felkészült 
arra, hogy sikeres tanévet kezdjen, illetve 
2018 júniusában zárjon le. 
Munkatársaimnak és hallgatóinknak ehhez jó 
erőt és egészséget kívánok! Jó szerencsét!

Rada János
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Ha szePTember, akkor kuTaTók éjszakája!
Szeptember utolsó péntekén, szeptember 29-én Magyarország ismét csatlakozik ahhoz az 
egész Európában ünnepelt fesztiválhoz, amelyet Kutatók Éjszakája néven ismertünk meg már 
több mint egy évtizede. A Miskolci Egyetemen is színvonalas programok, felfedezésre váró 
technikai újdonságok, játékos tudományos feladatok várják a látogatókat.

Fotó: Kiss Viktor

A program kiemelt célja, hogy 
megváltoztassa a kutatókról 
kialakult képet, valamint a 
tudományos eredményeket 
szórakoztató, érthető módon 
tárja a nagyközönség elé, 
még vonzóbbá téve ezáltal a 
tudományos pályát. Megtud-
hatjátok tehát, hol és hogyan 
dolgozik egy kutató, milyen 
kihívások érik, és hogyan 
küzdi le a nehézségeket. Mis-
kolcon nyolc helyszínen szer-
veznek különböző programo-
kat, amelyek mindegyikében 
megismerkedhettek a kutatói 
munka szépségeivel és izgalmával, minden-
ki találhat megfelelő látni- és kipróbálnivalót 
a rengetegféle kísérlet, bemutatók és játékok 
között. 
A programok sokszínűségét idén is mutatja, 
hogy a Miskolci Egyetem minden kara, az 
Egyetemi Könyvtár, az Idegennyelvi Oktatási 
Központ és a Konfuciusz Intézet is érdekes-
ségekkel készül a Kutatók Éjszakájára, így 
egy-egy érdeklődő látogató a tudományos 
világ minden szegletébe belekóstolhat. A 
rendezvény emellett egyfajta nyíltnapként is 
funkcionál, hiszen a résztvevők beszélget-
hetnek a kutatókkal, oktatókkal és diákokkal, 
továbbá megnézhetik, hogy milyen az a hely, 
ahol hosszú éveket töltenek el a miskolci 
egyetemisták. A Miskolci Egyetem programjai 
minden korosztályt megszólítanak, az előző 
évek mintájára a szervezők ingyenes busz-
járattal készülnek, amely ezúttal a Centrum 
–Takata–Egyetemváros viszonylatban jár 
majd, és remélik, hogy idén is sikerül elérni a 
három-négyezer fős látogatottságot. Az előző 

év nagy sikerére való tekintettel idén is meg-
hirdetésre kerül az Elmeháza játék a résztve-
vők körében. 
A Kutatók Éjszakájának megújult honlapja 
már üzemel (www.kutatokéjszakaja.hu), és 
a 2017-es programkínálattal vár titeket. És 
hogy hová is mehettek idén Miskolcon? Itt a 
programhelyszínek pontos listája:

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktatókórház

• Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 

• Herman Ottó Gimnázium Herman Labor

• Lévay József Református Gimnázium és 
Diákotthon

• Logiscool Miskolc

• Miskolci Egyetem

• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

• Takata Safety Systems Hungary Kft. 

Boldizsár Csongor

MEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

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

A 20. tájékozódási futó egyetemi világbajnok-
ságot a Miskolci Egyetem Miskolc megyei jogú 
város önkormányzatával közösen rendezte 
2016 nyarán. A díjat Dr. Deák Csaba, a Miskol-
ci Egyetem kancellárja vette át Luciano Cab-
raltól, a FISU alelnökétől. 
A FISU több mint 30 egyetemi sportvilágbaj-
nokság közül választotta ki 2016 legjobb ren-
dezésű sporteseményét. A díjátadón jelen volt 
- többek között - Kamuti Jenő, a Nemzet Spor-
tolója, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnö-
ke, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság tagja, Kiss Ádám, a 
Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség 
elnöke, valamint Rakaczki Zoltán, a szervező-
bizottság ügyvezetője, Miskolc sportért felelős 
polgármesteri biztosa. 
"Korábban hasonló nemzetközi szintű elisme-
résben egyetlen hazai felsőoktatási intézmény 
sem részesült, ez tovább fokozza a nemzetkö-
zi elismerés hazai értékét, presztízsét. Büsz-
kék lehetünk e rangos nemzetközi díjra, már 

csak azért is, mert egyetemünk mindig is je-
lentős figyelmet fordított sportéletére" - hang-
súlyozta Dr. Deák Csaba kancellár. 
A 2016. július 30. és augusztus 4. között 
rendezett vb a résztvevők és a képviselt fel-
sőoktatási intézmények, valamint az országok 
számát tekintve is rekordot döntött: 316 futó 
érkezett 170 felsőoktatási intézményből és 34 
országból.                Sajtóközlemény

sPorT-universiaDe: miskolcé volT Tavaly 
a legjobb egyeTemi világbajnokság
Miskolc kapta meg az elmúlt év legjobb szervezésű egyetemi sportvilágbajnokságáért 

járó díjat - az elismerést a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) az Universiade 

alatt adta át Tajpejben.

sikeresen szerePelT az egyeTemi csaPaT 
a formula sTuDenT Hungary versenyen
A Formula Racing Miskolc sikeresen szere-
pelt a 2017. augusztus 17. és 20. között me-
grendezett Formula Student Hungary-n, ame-
lynek idén a győri Széchenyi István Egyetem 
campusa adott otthont.
Az egyetemünk hallgatóiból álló csapat - a 
nem teljesen ideális körülmények ellenére 
- az összesített pontszámok alapján a 21. 
helyezést érte el, ami már csak azért is szép 
teljesítmény, mert  a világ 17 országából 
érkezett 41 csapat között egy megújult csa-
pattal és teljesen friss konstrukcióval indultak 
a mieink. uni-miskolc.hu
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Hogyan is működnek ezek az 
öntevékeny csoportok? Létre-
hozhatók mindenféle tanulmányi, tu-
dományos, közművelődési, sport és 
egyéb jogszabályokban megenge-
dett célból. A megalakulás feltétele 
legalább 10 hallgató. Fontos, hogy 
ha karon működő csoportot, kört 
szeretnénk alapítani, be kell jelen-
tenünk a kar vezetőjének, illetve a 
kari hallgatói önkormányzatnak. Ha 
pedig karon kívülit, vagy karközit, 
akkor a rektort, valamint az egye-
temi hallgatói önkormányzatot kell 
értesítenünk. Ez a bejelentés a 
tevékenység céljának, formájának 
leírásából, a vezetők nevéből, lakcíméből és 
a csoport működési helyének megjelöléséből 
áll. Ha már kész a csoport, sikeresen elindult, 
akkor különböző erőforrásokért a Hallgatói 
Önkormányzat útján a rektorhoz és a kar 
vezetőjéhez fordulhat, hogy a továbbiakban 
is eredményesen működhessen.
Mint már említettem jó pár csoport lé-
tezik, például E/2 Gépész Klub, Egy Maszk 
drámaműhely, Fafaragó Öntevékeny Diák-
kör, Kulturális és Sport Bizottság stb. Egyet 
azonban szeretnék kiemelni és részletezni, 
amely nem más, mint a Citromfa Politikai 
Műhely. Orosz Leventével, a mostani el-
nökkel beszélgettem a csoportról, amelyet 
1996-ban alapítottak az akkori politológus 
hallgatók. Ugyanúgy Citromfa Politikai Műhely-
nek nevezték már a kezdetek óta. 1996 óta 
folyamatosan működik, igaz a 2014 és 2016 
közötti három év kissé hiányos volt. Az előző 
félévtől azonban újra működik, voltak prog-
ramok és léteznek jövőbeli tervek is. Az őszi 
félévben V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért 
felelős államtitkár tartott előadást, valamint 

mutatta be munkáját. A tavaszi félévben, már-
cius 23-án pedig Lezsák Sándor az Ország-
gyűlés alelnöke és a Nemzeti Fórum elnöke 
látogatott egyetemünkre. Illetve Jakab Péter 
meghívása is tervbe van véve. 
Az eddigi elnökök, pár évre visszamenőleg, 
Nagy Dóra, Hágen Ádám, Bosnyák Dávid és 
Nagy Tamás, mindannyian remekül végezték 
dolgukat. Az elnökök mellett pedig mindig 
van két alelnök, akik segítenek a programok 
szervezésében. Levente szerint a csoport cél-
ja, hogy az egyetemi polgárokhoz közelebb 
kerüljön a politika, a politikusok és meglássák 
az egésznek a jó oldalát. Ezért várnak min-
den karról tagokat, olyan embereket, akik 
(akár a tanulmányaiktól függetlenü is) a politi-
ka felé orientálódnak. 
Korábban én sem tudtam, hogy ennyi 
öntevékeny csoport működik, de remek, hogy 
ennyi lehetőségünk van itt a Miskolci Egye-
temen. Hiszen bármilyen érdeklődési körünk 
van, találunk egy csoportot. Ha mégse talál-
nánk, akkor pedig előttünk a lehetőség, hogy 
alapítsunk egyet.

Krajnik Dorka

ÖnTevékeny csoPorTok egyeTemünkÖn

Ha az egyetemi diákok életére gondolunk, kihagyhatatlan fogalmak: a barátok és a buli. Ha 
pedig a miskolci egyetemistákat vesszük, sokan egyből a selmeci hagyományokra gondol-
nak. Azt viszont már kevesen tudják, hogy egyetemünkön számos más öntevékeny csoport is 
létezik, különféle érdeklődési körrel.
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Fotó: Kiss Viktor
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Szászországról azt mondják, hogy (százszor)
szép, és ezt én is csak alátámasztani tudom, 
miután itt töltöttem az elmúlt két hónapot. Az 
utam július elsején kezdődött, majdnem 12 
óra vonatozás után érkeztem meg a Drezdától 
délnyugatra fekvő Freibergbe, ahol a második 
kötelező szakmai gyakorlatomat teljesítettem. 
A munkahelyem erre az időre a német ezüst-
bányászathoz szorosan kapcsolódó Freibergi 
Műszaki Egyetem, avagy TU Bergakademie 
Freiberg volt, amely Európa másodikként 
alapított bányászati képzésű egyeteme. Az 
utóbbi évtizedekben a városban egyre inkább 
a félvezető és napelem-technológia került az 
ipar és az egyetem érdeklődésének fókuszá-
ba, ez csábított engem is ide anyagmérnök 
hallgatóként. A konzulensemmel még ősz-
szel, egy konferencián ismerkedtem meg, és 
ahogy mesélt a kutatási területéről, egyértel-
művé vált, hogy meg kell próbálnom kijutni 
hozzá – szerencsére a Campus Mundi ösz-
töndíj elnyerése mindezt lehetővé is tette.
A gyakorlatomat az Elektronikai- és Szenzora-
nyagok Intézetében végeztem, körülbelül heti 
40 órában. Azért körülbelül, mert számomra 
rendkívül szimpatikus módon a feladataimat 
saját időbeosztásban végezhettem el reggel 

8 és este 6 között. 
A gyakorlat nagy 
része laboratóriumi 
munkából állt, vé-
konyfilm-alapú szen-
zorokat készítettem 
és vizsgáltam. Elég 
nagy lelkesedéssel 
fogtam bele, mivel 
olyan technológiák-
hoz és műszerek-
hez (például az ún. 
cleanroom berende-
zéseihez) férhettem 
hozzá, amelyekkel a 
Miskolci Egyetemen 
nem lett volna lehe-
tőségem megismer-
kedni. Az első két 
hétben úgy éreztem, 

hogy mély vízbe dobtak, de a konzulensem 
rendkívül segítőkész volt, így hamar bele tud-
tam rázódni. Nagyon megszerettem a téma-
területet, ha lesz még lehetőségem, biztos, 
hogy visszajövök. A munkatársak – egyetemi 
oktatók, kutatók, doktoranduszok, diplomater-
vezők – az első naptól kezdve kedvesen fo-
gadtak, a legtöbbjüket az intézeti barbecue-n 
ismertem meg jobban. Biztos vagyok benne, 
hogy ezek a szakmai kapcsolatok és a Frei-
bergben megszerzett tudás nagyban növeli a 
képzésem végén szerzett diploma munkaerő-
piaci értékét.
A kintlét során sok mindenhez alkalmazkod-
nom kellett, például a tömegközlekedés he-
lyett gyalog, majd biciklivel kezdtem munkába 
járni. Ezen kívül meg kellett tanulnom néme-
tül az alapvető dolgokat, mert bár a legtöbb 
boltban megértették az angol kérdéseket, de 
válaszolni már csak az anyanyelvükön tudtak. 
A postán valahogy mindig sikerült elnavigál-
nom a feladványaimat, de az igazi kihívás a 
fodrásznál jött el – nem panaszkodhatok, tö-
kéletesen megértettek ott is. Ha valamit ki kel-
lene emelni, amiben sokat változtatott rajtam 
a Németországban töltött idő, akkor az egyér-
telműen a türelem; az új környezet és a sok 

szakmai gyakorlaT némeTországban
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változás hamar megtanított, hogy egy-egy 
bizonytalanabb helyzetben is tudjam élvezni 
az adott napot. Az első hét természetesen fur-
csa volt, elvégre ilyenkor mindent hátrahagy-
va szakadunk ki a megszokott környezetből, 
mindazonáltal a nyitottság ezen is sokat se-
gít, a nemzetközi szervezetek programjain 
számos lehetőség akad színesebbnél színe-
sebb egyéniségekkel ismerkedni. Azt hiszem 
Erasmusosként én is áldozata lettem a jól is-
mert jelenségnek: több külföldi gyakornokkal 
lettem jóban, mint helyi némettel. De ez nem 
hátrány, sőt a tapasztalatok megosztásával 
segíteni tudtunk egymásnak, egyébként pedig 
bármilyen probléma esetén az egyetemen és 
az Erasmus+ csoportokban is nagyon segítő-
készen válaszoltak a felmerülő kérdésekre. 
Megnyugtató a tudat, hogy egy külföldi hallga-
tó sincs magára utalva.
A kiutazás egyik fontos kérdése, hogy mennyi 
önrész szükséges a mobilitáshoz, ezért erről 
is írok röviden. A Campus Mundi ösztöndíjnak 
sok előnye van az önmagában Erasmusos 
programokhoz képest, egyrészt az anyagi 
támogatás már a kiutazás előtt egy hónappal 
megérkezik, így előfinanszírozni gyakorlatilag 
semmit sem szükséges, másrészt pedig a 
támogatási összeg is nagyobb. A két hónap 
alatt a támogatás nemcsak a mindennapos 
megélhetésem, de 
még a hétvégi eluta-
zásaimat is fedezte. 
A kirándulgatások 
során leginkább 
Lipcsét szerettem 
meg, talán a pezs-
gő éjszakai élet és 
a művészeti múlt mi-
att, de nehéz lenne 
nem megemlíteni a 
türingiai óvárosokat 
Erfurtban vagy We-
imarban, a Szász 
Svájc Nemzeti Park 
homokkő-hegysége-
it, vagy a nürnbergi 
Német Nemzeti Mú-
zeumot. 
Bárki számára köny-
nyű lehet eljátszani 

a gondolattal, hogy milyen lenne egy külföl-
di szakmai gyakorlat vagy részképzés, de 
nem érdemes tagadni, hogy a megvalósítá-
sa nem kevés munkába kerül. Viszont a sok 
adminisztráció és heteken át tartó szervezés 
eltörpül a rengeteg élmény és az új szakmai 
lehetőségek mellett, amelyeket egy mobilitá-
si program nyújt. Gyakran hajlamos vagyok 
alábecsülni az ilyen utakban rejlő értéket, és 
ez most is így történt, az indulás előtt nem is 
gondoltam volna, hogy most ennyi mindennel 
gazdagabbnak érzem majd magam. Akinek 
van lehetősége pályázni, vágjon bele, hiszen 
garantált, hogy több tudással és élettapaszta-
lattal tér majd haza!       

Parragh Dávid Máté 
           ME-MAK, IV. évfolyam

MEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

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

Maga a kollégiumok közti vetélkedő nem új-
donság, hiszen régebben, egészen 1998-ig 
hasonló verseny volt a STUDILI, erre alapoz-
nak a szervezők a Kolimpia megvalósításánál 
is. A feladatok egy részét is ezekből az idők-
ből emelik át, hiszen a lényeg nem változott 
az idők során. A rendezvény célja, hogy a 
kollégistákat, illetve az arra tévedő diákokat 
közelebb hozza egymáshoz, és kimozdítsa a 
szobából, ismerkedésre és a szorosabb csa-
patmunkában való részvételre ösztönözze. 
Kari szinten igen vegyes csapatok szoktak 
kialakulni, hiszen manapság már nem lehet 
teljesen elkülöníteni a kollégiumokat ilyen 
szempontból. A játékban 30-30 fő vesz részt, 
és idén a régi 25, és a legutóbbi 14 órához 
képest még nem tudni, mennyi időn keresztül 
fog folyni a verseny. Vannak középtávú, hosz-
szú távú, és azonnal teljesítendő feladatok is. 
Nagy eséllyel idén sem maradhatnak el per-
sze az előre megoldandó, minden évben kö-
telező feladatok se, ilyenek a zászlókészítés, 

csapatinduló írás, és 
egy kisfilm forgatása, 
mely az itteni életet 
mutatja be. Az ivós fel-
adatok is részét képezik 
a vetélkedőnek, mely-
ben a kollégisták igen 
jól szoktak szerepelni - 
persze csak mértékkel 
– legyen szó vízről vagy 
más kedvelt itatlokról. A 
gondolkodtató kvízek is 
nagy izgalamakat szok-
tak okozni, mint például 
a kollégiumokhoz kap-

csolódó kérdéssor, továbbá minden évben fel 
kell ismerni film és mese zenéket is, talán ez 
utóbbi szokta okozni a legnagyobb fejtörést a 
csapatoknak. A feladatok között mindig zene 
szól, ez felébreszti a már fáradt versenyzőket, 
és igen jó hangulat kerekedik közös tánccal, 
akár vonatozással. Sok egyetemista verse-
nyen kívül is érkezik, és buzdítja a számára 
szimpatikus csapatot. Az este végéhez kö-
zeledve itt-ott néha lehet látni székeken alvó 
embereket, de olyanok is vannak, akik pihe-
nés nélkül, hősiesen csinálják végig, folyton 
szurkolva csapatuknak. Sokan még a kötele-
ző órákra is szakítanak időt, a feladatok közt, 
míg mások tartják a frontot. Összességében 
tehát elmondhatom jómagam is, hiszen mind 
az eddigi 5 Kolompián részt vettem, és való-
színűleg ez most sem marad el, hogy megéri 
azt a 14, de akár 25 órát is rászánni erre a fer-
geteges rendezvényre, mert olyan élmények-
kel és új barátságokkal leszünk gazdagabbak 
minden évben, melyeket soha nem felejtünk.

Stumphauzer Laura

Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a kollégiumok közti nagyszerű vetélkedő, a 
Kolimpia. A ME-HÖK szervezésében megtartott verseny időpontja október 4-5 lesz. Mind 
a 6 Bolyai Kollégium és az Uni-Hotel is részt vehet az eseményen, melynek során különféle 
vicces és kreatív feladatokat kell majd megoldaniuk a csapatoknak.

Vetélkedők, élmények és új barátságok

kolimPia 2017

Fotó : Stumphauzer Laura MEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

13Fókuszban

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 1983-ban épült sport-
létesítmény már évek óta 
teljes kapacitással műkö-
dött, nem csak az egye-
temi testnevelés órákat 
szolgálta ki, de a Miskol-
ci Egyetemi Atlétikai és 
Futball Club (MEAFC) 
otthona is volt, valamint 
számos nagyszabású 
országos és nemzetközi 
sportversenynek, koncer-
teknek, kiállításoknak volt 
helyszíne. Az intenzív 
használat szükségessé 
tette a teljes körű felújí-
tást.
A rekonstrukció a MEAFC kosárlabda sport-
ágban benyújtott 2016/2017-es sportfejlesz-
tési programjában szerepelt, amelyet a Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
támogatólag jóváhagyott. A TAO-keretet a 
BorsodChem Zrt., a közel 300 millió forintos 
beruházás 30%-os önerejét pedig a Miskolci 
Egyetem biztosította.
Az 1.140 m2 alapterületű multifunkcio-
nális küzdőtér a kosárlabda, a kispályás 

labdarúgás, a kézi-, röp- és tollaslabda, a 
tenisz sportági igényeit egyaránt kiszolgálja. 
A Körcsarnokban 6 zuhanyzós öltöző, 550 fő 
befogadóképességű lelátó, technikai értekez-
letre is alkalmas „galéria”, modern eredmény-
jelző- és hangtechnika, az emeleten 380 m2-
es gyakorlóterem található. 
A megújult Körcsarnok is egyik helyszíne volt 
a július 16-án kezdődő 14. Egyetemi Kosár-
labda Európa-bajnokságnak, ezért is jelentős, 
hogy a felújítás időben befejeződött, és így az 

ideérkező játékosok és vendé-
gek már egy korszerű, minden 
igényt kielégítő sportcsarnokban 
lehettek részesei egy nagysza-
bású sporteseménynek. A baj-
nokságon intézményi csapatok, 
többségében hazájuk országos 
bajnokai versenyeztek egymás-
sal. 16 férfi és 12 női egyetemi 
csapat mérte össze tudását, köz-
tük a férfi és női Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Országos Bajnok-
ság győztese, valamint a Mis-
kolci Egyetem férfi csapata, akik 
végül a 12. helyen zártak.

Sajtóközlemény

Júliusra befejeződött a Miskolci Egyetem Körcsarnokának felújítása, és 2017. július 10-én 
megtörtént az ünnepélyes átadás is, amely után rögtön rangos sporteseménynek adhatott 
otthont a megújult létesítmény.

megújulT az egyeTemi kÖrcsarnok

Fotó : Kiss ViktorMEGAZIN
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Szabados Ágnes, az RTL Klub híradójának 
műsorvezetője nem csak magát, de másokat 
is inspirálni és motiválni szeretne a 12 hónap 
12 könyv szlogenű kihívással. Hiszen szerinte 
egy év alatt ennyinek bele kell férnie munka, 
iskola, gyerekek és minden más teendő mel-
lett. Hogy színesebb legyen az egész, minden 
hónapban megad egy kategóriát, amelyen 
belül olvasnivalót választanak a résztvevők. 
Az aktuális hírekről és olvasási élményeiről 
pedig a blogján tájékoztatja az embereket, 
illetve a Kildara független közössége is részt 
vesz a kezdeményezés reklámozásában. In-
terjúnkban a részletekről faggatjuk.

Mikor szoktál olvasni? Kihasználod a tíz 
perces váratlan szabadidőket is?
Azokban vagyok a legjobb! Sorban állás a 
postán, fodrásznál várakozás, vagy egy vá-
ratlan közlekedési káosz, és már kapom is 
elő a könyvem a tás-
kámból. Emiatt mindig 
nálam van az aktuális 
olvasmányom! Egyéb-
ként szabadnapjaimon 
bekuckózva olvasok, 
esetleg elalvás előtt és 
utazás közben a leg-
többször (vonat, repü-
lő, nyaralás).

Melyik havi téma volt 
a legnépszerűbb/leg-
kedveltebb a csoport-
ban?
De jó kérdés, talán
a könyvborítós (egy 
könyv, amely a borító-

ja alapján tetszett meg), amely nagyon so-
kaknak beindította a fantáziáját. Érdekes volt 
látni, hogy mennyien kaptak kedvet, hogy le-
fotózzák választottjukat, mert tetszett nekik a 
borító. 

Neked melyik téma volt a kedvenced?
Több is volt, és szerintem ez attól is függ, 
hogy milyen könyvekkel, olvasmányokkal hoz 
össze az élet a kihívás keretén belül persze. 
Szerettem "a klasszikus, ami kimaradt" té-
mát. Kicsit magamnak kedveztem vele, mert 
számos klasszikus áll a polcomon, amit el 
kellene olvasni most már. Így kapóra jött a 
májusi téma. Bulgakov Mester és Margaritáját 
olvastam el, és vált nagy kedvencemmé. De 
a "könyv, amit valaki ajánlott" témát is szeret-
tem. Truman Capote Hidegvérrel című köny-
ve egészen zseniális. Capote is a kedvencem 
lett, azóta több könyvét is beszereztem.

inTerjú szabaDos ágnessel 
a „nincs időm olVasni” kihíVásról

"Jó neked, hogy van időd olvasni!" Épp ekkora közhely erre a válaszom is: "Mindenkinek 
arra van ideje, amire akarja." – Ezzel kezdi a kihívás Facebook-csoportjának leírását Sza-
bados Ágnes, aki nagyon szeret olvasni, de nincs túl sok szabadideje.
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Hogy jut időd minden mellett még blogolni 
is?
No igen… Azért hoztam létre a kihívást és a 
blogot, hogy népszerűsítsem az olvasást, és 
én magam is többet olvassak, de hamar be 
kellett látnom, hogy ez egy ördögi kör, mert 
épp az olvasástól veszem el az időt ezekkel, 
de nem bánom. Most az elsődleges a közös-
ség építése és az olvasás népszerűsítése. 
Majd lesz olyan időszak, amikor több időm 
lesz nekem is olvasni (remélem:)). Egyébként 
meg imádok kreatívkodni és szervezkedni, 
ezeket az igényeimet pedig a blog és a cso-
port is maximálisan kielégíti jelenleg.

Az idei olvasottak közül melyik kötet lett a 
kedvenced?
Bulgakov Mester és Margaritája, de Kepes 
András Világképe is fontos könyv. Szerettem, 
hogy megismerkedtem Jessie Burtonnel. 
A Múzsát olvastam nyáron, mint amit borító 
alapján választottam ki. Nagyon tetszett, vá-
rom már, hogy A babaház úrnőjére is legyen 
időm.

Már több mint 1500-an vesznek részt a ki-
hívásban. Melyik korosztályt képviselik a 
legtöbben?
Nehéz kérdés. Sajnos nem látok statisztikát, 
és lehet, hogy sok a fiatal, aki olvas, de nem 
kommentel napi szinten. Talán a 20-30 kö-
zöttiekből lehetünk a legtöbben, de nagyon 
vegyes. Vannak fiatalabbak is, és szeretném, 
ha a gimis réteg is becsatlakozna, de sok  a 
középkorú és idősebb is. Hamarosan találko-
zót szervezek a csoportnak, hogy élőben is 
megismerkedjünk, remélem, minél többen el 
tudnak majd jönni rá, és akkor ez is körvona-
lazódik majd. 

Mennyire korlátozza az olvasókat egy-egy 
téma? Széles palettát ölelnek fel a válasz-
tott olvasmányok, vagy sokszor előfordul, 
hogy többen is ugyanazt szemelik ki az 
adott hónapra?
Igyekszem olyan témákat találni, amivel sem-
miképp sem korlátozom a tagokat, elég szé-
les a paletta, amiből lehet választani, és kell 
is a kreativitás. Gondolok itt arra, hogy volt 
az "utazás" a téma. És jó volt látni, hogy ez 

is milyen sokaknak indította be a fantáziáját. 
Van, hogy sláger egy könyv. Olyan is volt, 
hogy amit én tettem ki, sokan azt választot-
ták. De elég vegyes a felhozatal én azt látom. 

Ha véget ért a kihívás, tervezel valamilyen 
nagy összegzést készíteni róla?
Egyelőre a találkozót szervezem őszre. Vala-
miféle összegzés biztosan lesz, de még nem 
gondolkodtam rajta. A blogomra rendszere-
sen írok erről is élményeket, tapasztalatokat, 
így ha más nem, oda biztosan összegzek. De 
az ilyen ötletek, mint most a találkozó is, sok-
szor spontának, szóval majd úgyis jön valami 
ötlet. :) 

Várható a jövő évi folytatás?
Sokan jelezték, hogy folytassuk, szóval sze-
rintem biztosan lesz.  

Köszönjük szépen Szabados Ágnesnek az 
átfogó interjút, és további sok sikert és kitar-
tást kívánunk a kihíváshoz!          Tóth Evelin
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Elkezdődik egy új tanév. Mire számítha-
tunk? 
Szeretnénk az egyetemistákkal kapcsolat-
ban egy kicsit feldobni a szemesztert. Sok 
italakcióval, tematikus bulikkal, élő zenekar-
ral, esetleges HÖK-ös együttműködéssel, 
kooperációval készülünk.

Hogyan alakulnak a hét-
köznapok, valamint mi a hely- 
zet a hétvégi bulikkal?
Hétköznap is minden nap nyitva 
leszünk, mint egy kávézó, van 
ugye egy nappali rész. Amíg jó 
idő van, addig a terasz is nyit-
va lesz. Emellett ott van a  kedd 
és a csütörtök, amelyek ilyen 
általános bulik, egyenlőre csak 
egy termesek, de szeretnénk, 
hogy ez kibővüljön. A hét-
köznapok már nagyobb szabá- 
súak, oda mindenképpen több 

teremmel készülünk és várjuk az egye-
temistákon kívül a városban lakókat is. Az 
idősebb korosztályt is szeretnénk meg-
mozgatni, főként retro bulikkal, zenékkel. De 
igazából az a célunk mind a hétköznapokkal, 
mind a hétvégével is, hogy lejöjjenek az egye-
temisták, és a kolisokat is kimozdítsuk egy 
kicsit a koli szobákból. 

Mi az, amivel meg lehet fogni a fiatalokat? 
Mivel próbáljátok "lecsalogatni" őket?
Ez  most egy általános dolog itt az egyete-
men, hogy valahogy egy kicsit passzívak a 
tanulók. Saját szempontunkból is ezt érez-
zük, de ugye szorosan összedolgozunk a 
HÖK-kel, és ők is ezt mondják. De ez így 
senkinek nem jó, az egyetemi életnek sem 
tesz jót. Ezen szeretnénk változtatni. Van wifi, 
most a regisztrációs héten is próbáltuk azt 
kihangsúlyozni az egyetemistáknak, hogy a 
tárgyfelvételt itt is le tudják bonyolítani, akár 
egy korsó sör, egy kávé mellett. Szeretnénk 

megújul a rockwell klub! 
mire számíthatunk idén?
Az egyetemi évek mi mással telnének, ha nem szorgalmas tanulással? Na jó... néha belefér 
egy-két átbulizott éjszaka is. Szerencsések vagyunk, hiszen Miskolc bőven ad nekünk, fia-
taloknak lehetőséget a kikapcsolódásra, bulizásra. Ha egyetemisták vagyunk, akkor nem is 
kell messzire mennünk. Lehet, hogy az elmúlt években kezdte népszerűségét veszteni a mi 
Rockwell Klubbunk, de most új tulajdonossal, új programokkal vár titeket! Az újdonságokról 
Bajnok Lászlóval, valamint Tar Gergővel beszélgettem.
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még olyan programokat, amelyek azt ered-
ményezik, hogy nekik nem kell bemenni 
a városba egy jó biliárdhoz, dartshoz vagy 
csocsóhoz. Szeretnénk főzős napokat, akár 
főzőversenyt csinálni. Lehetőségek rejlenek 
azokban a kocsmasportokban is, amelyek 
most nagyon népszerűek, például a sörpong 
vagy sörváltó. 
Különböző italcsomagokat, italhajókat fo-
gunk összeállítani napközben és estére is.

Lesznek olyan programok, amelyek csak 
nekünk, egyetemistáknak szólnak?
Persze, szeptember 20-án például lesz ez 
az egyetemi sportnap, amikor nyitva leszünk 
mi is és a nap végén várunk mindenkit. És 
egyéb olyan napokon, ami rektori szünet, 
vagy bárki, például a kari HÖK, hogyha 
megkeres minket, hogy szerintük ez a nap 
bármilyen esemény szempontjából jó lenne, 
akkor természetesen kinyitunk. Illetve a 
szakestélyek után is, vagy az invitatioval 
vagy esetleg adunk külön karszalagot az 
egyetemistáknak. 

Az új tulajdonosok biztosak benne, hogy 
sikerül felpezsdíteniük a következő tanévet. 
Reméljük, hogy tényleg így lesz! 
Jó bulizást mindenkinek!

Krajnik Dorka
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Miért jó a városnak az egyetem és az egyetem-
nek a város? Felmerülhet ez a kérdés, hiszen, 
ha belegondolunk, ez egy igen jó, kölcsönös 
kapcsolat. De miért is jó?
Kezdjük ott, hogy a városnak mi jó származik 
az egyetemből. Egy városnak mindig jót tett, 
ha létrehozott egy egyetemet. De hogy miért is 
van ez így?  Ha van egyetem, többen marad-
nak az adott városban, hiszen nem kell elmen-
ni máshová, nem kell albérletet fizetni, kollégi-
umot, az utazást, stb. Viszont más helyekről is 
jöhetnek az egyetemre, nekik viszont rendelke-
zésre állnak a kollégiumok is. Népszerűsítik a 
várost, amely így nagyobb hírnevet kaphat.
Ez ugyanígy van a Miskolci Egyetem eseté-
ben is. A Miskolci Egyetemen színvonalas az 
oktatás, illetve a hagyományaikat is őrzik, ami 
kevés egyetemre jellemző. Ezeknek is köszön-
hető, hogy egyre több diák jelentkezik ide. Ha 
több diák jön, többen megismerik a várost, így 
népszerűsítik is. Valamint leendő munkavál-
lalókat is adhat az egyetem, ami szintén nem 

utolsó szempont. Sok helyen keresik a Mis-
kolcon végzett embereket. Az Egyetemváros 
a sportolni vágyóknak sportolási lehetőséget 
biztosít, így nem csak azokat vonzza be, akik 
a tudásra vágynak, hanem azokat is, akik test-
ben is fejlődni szeretnének. 
És hogy a város mit ad az egyetemnek? Ez 
is egy fontos kérdés. Igen jó dolog szerintem, 
hogy az egyetem könnyen megközelíthető tö-
megközlekedéssel is. Valamint Miskolcon sok 
lehetőséget kapnak az egyetemisták a vizs-
gákra készülések mellett egy kis kikapcsoló-
dásra is, legyen az sport, szórakozás, stb. A 
gyakorlatokat is le lehet az egyetem mellett 
bonyolítani, nem kell messzire menni miatta. 
Illetve az egyetem mellett álláslehetőségeket is 
kínál a város, könnyen el lehet menni a tanulás 
mellett dolgozni is, ha valaki azt szeretné.
Ezekből láthatjuk, miért is jó ez a kölcsönösen 
előnyös kapcsolat, mind az egyetemnek, mind 
Miskolc városnak. 

Dobai Gabriella

Tavasszal pályázatot hirdettünk középiskolás fiatalok számára, és többek között olyan esz-
széket vártunk, amelyek körüljárják: mi mindenért jó, ha egy városnak – egész pontosan Mis-
kolcnak – egyeteme van. Alább a győztes írást közöljük. Szerzőjének, Dobai Gabriellának 
pedig ezúton is gratulálunk!

miérT jó a városnak az egyeTem

és az egyetemnek a Város?
gondolatok középiskolás szerző tollából
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Fotó: Kiss Viktor
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Az élményekkel teli egy napos budapesti lá-
togatás alkalmával egy programsorozaton 
vehettünk részt. A programsorozat keretében 
elsőként a Magyar Pénzverő Zrt-ben testkö-
zelből ismertük meg a pénzérmék teljes gyár-
tási folyamatát. Az üzemlátogatáson kívül a 
verőüzemben Horváthné Rudolf Teréz vezér-
igazgató asszonytól tájékoztatást kaptunk a 
pénzverés magyarországi múltjáról és aktuá-
lis programjairól. 
A délután folyamán betekintést nyertünk Kö-
zép-és Kelet-Európa második legnagyobb 
tőzsdéjének, a Budapesti Értéktőzsdének a 
működésébe. A szakmai előadás alkalmával 
átfogó ismeretekre tehettünk szert, többek 
között a 2008-ban bekövetkezett gazdasági 
világválság kirobbanásának körülményeire 
és azok tőzsdei hatására vonatkozólag. A 
prezentáció folyamán a makrogazdasági mu-
tatók alakulásának vizsgálatára, a befektetési 
és megtakarítási hajlandóság tendenciáinak 
elemzésére is sor került. 
A nap zárásaként a Magyar Nemzeti Bank 
Székházának szekciótermében Virág Barna- 

bás Ügyvezető Igazgató Úr tartott előadást, 
amelynek köszönhetően komplex képet kap-
tunk az elsődleges gazdasági kihívásokról. 
Nagyon örültünk annak, hogy az előadással 
kapcsolatban felmerült kérdéseinket lehető-
ségünk volt feltenni olyan elismert szakem-
bereknek, mint Prof. Dr. Kocziszky György, 
karunk volt dékánja és Virág Barnabás Ügy-
vezető Igazgató Úr, akik magas szakmai 
hozzáértésükkel fejtették ki válaszaikat az 
adott témával kapcsolatban. Az előadás után 
a székház épülete, a neoreneszánsz stílusú 
nagytanácsterem, a faragott faburkolatú kis-
tanácsterem és fehérmárványos előcsarno-
kok is bemutatásra kerültek a körséta alkal-
mával. 
Számunkra ez az egynapos rendezvény kivá-
ló alkalom volt arra, hogy még jobban megis-
merjük egymást és szakmailag is fejlesszük 
tudásunkat. 
Köszönet a Magyar Nemzeti Banknak az él-
ményekkel teli szakmai nap megszervezésé-
ért. Reméljük a közeljövőben hasonló színes 
programokról tudunk beszámolni. 

Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium

szakmai naP az mnb szervezésében

A Pünkösdi Nyílt Napi Kerekasztal beszélgetést követően újabb lehetőséget kaptunk arra, 
hogy közelebbről megismerjük a hazai pénzügyi rendszer nélkülözhetetlen szereplőit.
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A felsőfokú oktatás minőségének, hatékony-
ságának és hozzáférhetőségének javítását, 
az oktatásban való részvétel növelését tűzte 
ki célul a Miskolci Egyetem „Főnix ME - Megú-
juló Egyetem” projektje. Ennek keretében az 
idei tanévtől Ózdon és Sátoraljaújhelyen is 
megkezdődött a felsőfokú képzés, ahol töb-
bek között gépészmérnöki, egészségügyi 
gondozás és prevenció alapképzésre, anyag-
mérnöki alapszakra iratkozhattak be a hall-
gatók.
A „Főnix ME” középpontjában – többek között 
– a Miskolci Egyetem versenyképességének 
fokozása, képzéseihez és szolgáltatásaihoz 
való hozzáférés javítása; az intézmény szel-
lemi potenciáljára alapozva a régióban jel-
lemző társadalmi és területi hátrányok csök-
kentése, a diplomások arányának növelése, 
a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek 

életminőségének, valamint munkaerőpiaci 
esélyeinek javítása áll.
A felsőoktatáshoz való könnyebb hozzáférés, 
valamint a hátrányos helyzetű régiók 
versenyképességének javítása érdekében 
a Miskolci Egyetem a 2017-es általános 
felvételi eljárás során két-két képzést hirde-
tett meg Sátoraljaújhelyen és Ózdon. Sátoral-
jaújhelyen közösségi felsőoktatási képzési 
központ létrehozásával az idei tanévben 
elindult a gépészmérnöki és az egészségügyi 
gondozás és prevenció alapszak, míg Ózdon 
telephely létesítésével szociális munka és 
anyagmérnöki alapszak keretében indult el 
az oktatás.
A felsőoktatási stratégia mentén, de a helyi 
munkaerőpiaci igények figyelembe vételéve, 
a teljes mértékben projektből finanszírozott 
képzésekre Ózdon és Sátoraljaújhelyen 

összesen 57 hallgató nyert 
felvételt, és kezdhette el 
lakóhelyén, vagy ahhoz 
nagyon közel felsőfokú ta-
nulmányait.
A felsőoktatási stratégia 
szerint az ország közössé-
gi felsőoktatási képzési 
központjai elsősorban a 
hátrányos helyzetben lévő 
térségekben nyújtanak 
segítséget, ahol a felsőok-
tatási intézmények nagyobb 
távolsága miatt nehézségek-
be ütközik a részvétel a 
felsőfokú oktatásban.

Sajtóközlemény

miskolci egyeTem: 
Felsőoktatás ózdon és sátoraljaújhelyen
A felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítását, az 
oktatásban való részvétel növelését tűzte ki célul a Miskolci Egyetem „Főnix ME - Megújuló 
Egyetem” projektje. Ennek keretében az idei tanévtől Ózdon és Sátoraljaújhelyen is megkez-
dődött a felsőfokú képzés.
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Egyre több olyan esetről hallani azonban a 
híradásokban, hogy helyi lakosok fejezik ki 
nemtetszésüket a turizmus óriási mértékű 
növekedésével kapcsolatban és ez akár egy 
egyszerű utcai demonstrációból a vendégek 
zaklatásába és hotelrongálásba is torkollhat. 
Adódik a kérdés, hogy a döntéshozók vé-
get tudnak-e vetni a további nemkívánatos 
növekedésnek az illegális szálláshelyek fel-
számolásával és az új szállodák építésének 
megtiltásával. Be kell látnunk, hogy a tömeg-
turizmus kényelme számos hátránnyal páro-
sul, melyek közül idesorolható például a helyi 
gazdasági tevékenységek kiszorítása, a kom-
munális hulladék felhalmozódása, levegő-, 
víz- és zajszennyezés, valamint az infrastruk-
túra nagymértékű túlterhelése. 
Mit tehet tehát az, aki nem kíván részese lenni 
az emberáradatnak? Amennyiben módjában 
áll, utazzon főszezonon kívül és lehetőleg 
kerülje el az Európai Unió népszerű utazá-
si desztinációit. A legutóbbi Eurostat adatok 
szerint (2015) ezek rendre a következők: 
Spanyolország, Olaszország, Franciaország, 
Egyesült Királyság, Ausztria. Ez természete-
sen nem azt jelenti, hogy a felsorolt országok 
egyikében sem találunk még a turisták által 

érintetlen természeti kincseket, mindössze 
magasabb árakra és zsúfoltabb hotelekre 
számíthatunk. Ezt kiküszöbölhetjük hátizsá-
kos ifjúsági szállások, esetleg kempingek 
és couchsurfing vendéglátók felkeresésével 
vagy akár vadkempingezéssel, ha az adott 
ország törvényei megengedik és nyitottak va-
gyunk az ilyen jellegű kalandokra. 
A mai napig sajnos sokan ódzkodnak attól, 
hogy keletre, illetve délre utazzanak, pe-
dig a Baltikum mellett a Balkán is rendkívüli 
kincseket, kevesebb turistát és meglepően 
alacsony árakat rejt. A régió fővárosaiban 
pedig nyugodtan eltölthetünk több napot is 
anélkül, hogy mélyebben a pénztárcánkba 
kellene nyúlnunk. Meleg szívvel tudom aján-
lani továbbá Grúzia csodálatos hegységeit, 

barátságos és rendkívül pénz-
tárcabarát fővárosát, Tbiliszit, 
a vízpartot kedvelőknek pedig 
a Fekete-tenger keleti partján 
fekvő Batumi városát. A Földkö-
zi-tenger szerelmeseinek pedig 
célszerű Albánia és Monteneg-
ró part menti településeit felke-
resnie, mielőtt azokat is utolérik 
a tömegturizmus kellemetlen 
hatásai.

Boldizsár Csongor

tömegturizmus és alternatíVája

A turizmus szerepe az utóbbi fél évszázadban jelentősen felértékelődött. A határok át-
járhatósága, a távközlés és az informatika fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy világszerte 
újabb és újabb területek váltak elérhető turisztikai célkitűzéssé. A turizmus folyamatosan 
növekedést mutatott, leszámítva néhány, gazdasági és politikai válságnak tulajdonítható 
rövidebb időszakot. Kijelenthetjük, hogy mára már üzletággá vált, néhány ország szinte csak 
az idegenforgalmi bevételekből él.

Trend&Tech
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Kik azok a HR-esek és mi az ő feladatuk?
A HR az angol human resources kifejezés 
rövidítése, magyarul emberi erőforrás. A HR-
esek feladata összetett, többek között em-
berek toborzása és kiválasztása egy adott 
munkahelyre, különböző munkakörök meg-
tervezése, foglalkoznak a fizetésekkel és 
mindenféle juttatásokkal, sőt az elbocsátáso-
kat is sokszor nekik kell véghez vinni. Mivel 
az elmúlt években a válság és a gazdasági 
hatások miatt egyre többen szeretnének mi-
nél jobb vállalatokhoz, cégekhez kerülni, 
ezért néha egy munkahelyre akár több szá-
zan, vagy ezren is jelentkezhetnek. Nyilván a 
legjobbakat próbálják kiválasztani, de ennyi 
munkakereső esetén a HR-esek élete sem 
mindig egyszerű. Gyorsan és hatékonyan kell 
végezniük a dolgukat. A mi feladatunk pedig 
az, hogy felhívjuk a figyelmet magunkra a 
lehető leggyorsabban, hiszen egy önéletrajz 
átnézéséhez aligha jut pár percük. A kérdés 
már csak annyi, hogyan csináljuk mindezt?

Kapcsolat köztünk és a HR-esek között
Az első kapcsolat a munkavállaló és a vállalat 
között a HR-eseken keresztül történik. Mint-
hogy rengetegen jelentkeznek egy-egy mun-

kahelyre, ezért nem sok idő jut egy önéletrajz-
ra. Ebből követezik, hogy nagy hangsúlyt kell 
fektetnünk ennek elkészítésére. 
Vannak kisebb-nagyobb dolgok, amikre ér-
demes odafigyelni, ahhoz, hogy akár fél perc 
alatt is elnyerje önéletrajzunk egy HR-es fi-
gyelmét, valamint tetszését. Nézzük ezeket:
• Az önéletrajz, motivációs levél már önmagá-
ban egy sablon, ha úgy nézzük. Ezért furcsán 
hangozhat az, hogy ne legyünk sablonosak 
ezeknek megírásakor. Miután kiválasztottuk a 
nekünk megfelelő állást, célszerű utána nézni 
a cégnek, vagy vállalatnak, ahová jelentkez-
ni szeretnénk. Ha testreszabottan, csak ne-
kik írjuk a pályázatot az már előnyt jelenthet. 
Vannak akik annyira biztosra mennek, hogy 
utánanéznek, pontosan kinek a kezébe fog 
kerülni jelentkezésük és a "Tisztelt Hölgyem/
Uram!" megszólítást máris ki tudják cserélni 
egy névre szólóra. 
• Mindig csak igaz dolgokat írjunk pályáza-
tunkba! Könnyű mindenféle nagyszerű dol-
got írni magunkról, de ha a következő szint-
re jutunk, és behívnak minket egy interjúra, 
személyes találkozóra nagy valószínűséggel 
azokra a tényekre fognak rákérdezni, ame-

tökéletes önéletrajz - a hr-esek szemszögéből
Az egyetemisták életében nagyon fontos minden egyes lépés a diploma megszerzéséig. 
Viszont arról sem szabad megfeledkezni, ami ezután következik. Nem elég csak tétlenül ülni 
diplomával a zsebünkben, ha egy jó munkát szeretnénk megkapni. Mégis milyen lépéseket kell 
tenni? Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, nézzük más szemszögből a dolgokat! A HR-esek 
szemével.
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lyeket mi leírtunk. Ott pedig már könnyen ki-
bújhat a szög a zsákból. Ezért fontos, hogy 
legyünk alaposan felkészülve, legyünk tisztá-
ban vele, hogy mit írtunk le! 
• Az, hogy az önéletrajz igényes, sok időt töl-
tünk megírásával egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy hosszúnak, terjengősnek kell lennie. A 
kevesebb néha több! A lényeg, hogy frappáns 
és jól átlátható legyen. Rendszerezzük, hasz-
náljunk különböző betűméreteket, viszont a 
színek használata fölösleges lehet. A szer-
kesztésnél sem kell túlzásokba esnünk, töre-
kedjünk az egyszerűségre!
• Szerencsések vagyunk, ha az egyetem alatt 
lehetőségünk van valahol gyakorlatot sze-
rezni. Ma már nem igazán keresik az friss 
pályakezdőket, akik még egyáltalán nem dol-
goztak semennyit. Erre még tanulmányaink 
alatt érdemes odafigyelni, és nem szabad a 
gyakorlati lehetőségeket elszalasztani! 
• Idegen nyelvek! Elengedhetetlen 
egy önéletrajzba minimum két nyelv 
ismerete. Amit a többség ki szokott 
hagyni, az alapszintű ismeretek fel-
tűntetése. Ha csak pár évig tanultunk 
az adott nyelven, akkor is hasznos 
lehet lejegyezni.
• A motivációs levélen kívül az ön-
életrajzunkba is beleírhatjuk pár 
mondattal, hogy miért szeretnénk 
ezt a munkát. Ha lehet két oldalról 
közelítsük meg! Az egyik legyen az 
egyéni, személyes a másik pedig a 
szakmai motiváció!

• A tanulmányok feltűntetésénél egyértelmű, 
hogy akinek van, annak az egyetemi végzett-
ség a legfőbb, legfontosabb. Viszont itt sem 
elég odaírni az egyetem nevét. Írjuk bele, 
hogy éppen alapképzésben, vagy mester-
képzésben részesültünk, hogy milyen szakon 
tanultunk, milyen szakirányt választottunk. 
Ezenkívül az egyetemi végzettség mellett ne 
hagyjuk ki a középiskolai tanulmányainkat 
sem! 
• Ha egy állást szeretnénk megkaparintani, 
akkor a jelentkezésünk biztosan a legalkal-
matlanabb hely a rejtélyekre és megfejthe-
tetlen információkra. Legyünk egyértelműek, 
fogalmazzunk érthetően!
• Számomra hihetetlen, de manapság nagyon 
sokan adják a HR-esek kezére az önéletrajzu-
kat születési dátum nélkül. A születési dátu-
mot mindenképp fel kell tüntetni! Egyrészről 
az illető azonosítása miatt. Másrészről sokat 
segít, ha például adott pozícióra éppen egy fi-
atalt keresnek, vagy éppen egy tapasztaltabb 
idősebb emberre van szükség. 
• Tényleg apróság, de a gyors munka meg-
könnyítése, ha a telefonszámunkat +36-tal 
kezdjük.
• Végül, de nem utolsó sorban az a bizonyos 
fénykép! Abban a korban élünk, ahol újabb-
nál újabb okostelefonokat vásárlunk nap mint 
nap. Használjuk hasznos dolgokra is, például 
egy jó minőségű fénykép készítésére. A HR-
esek örülni fognak, hogy nem egy pixeles, el-
mosódott, torz kép néz vissza rájuk.

Krajnik Dorka
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Mutatkozz be kérlek a MEgazin olvasói-
nak! Honnan ismerhetnek téged?
Hankó Vanda vagyok és immáron lassan öt 
éve a Helynekem rendezvényszervezője, a 
koncertek és a kísérő kulturális, művészeti 
rendezvények szervezése az elsődleges fel-
adatom. Mindezen túl, mivel családi vállalko-
zásban üzemeltetjük a szórakozóhelyet, kicsit 
mindennel foglalkozom, ha jó napom van, ak-
kor a háznak a lelke vagyok, ha rossz napom 
van, akkor pedig a házisárkánya. 

Milyen a kapcsolatod Miskolccal, illetve a 
Miskolci Egyetemmel? Mit adott neked és 
mit kapott tőled a város?
Nagyon szeretek itt élni, itt születtem Miskol-

con, Diósgyőrben töltöttem a gyerekkoromat, 
és idejártam iskolába is. Mint sok fiatalnak, 
gimnázium után előttem is az a döntési le-
hetőség állt, hogy vagy maradok itt, vagy a 
fővárosban tanulok tovább. Elég egyértelmű 
volt számomra, hogy maradok a városban, 
itt szeretnék élni, ezért a Miskolci Egyetemet 
választottam. Öt évig a Bölcsészettudományi 
Karon tanultam, és filozófia szakon végez-
tem. Ha a városra és a múltamra kell visz-
szagondolnom, akkor a legmeghatározóbbak 
számomra az egyetemen eltöltött évek, illetve 
a filozófiai tanulmányaim. Nagyon hálás va-
gyok a filozófia szakos tanáraimnak, nagyon 
sokat tettek azért, hogy ilyen ember lettem és 
hozzájárultak ahhoz, amivel ma foglalkozom. 

Pontosan mivel járultak hozzá? Hiszen a 
filozófia és a rendezvényszervezés első 
hallásra elég távol áll egymástól. 
Azt tapasztaltam, hogy a bölcsészettudo-
mányi tárgyak – én elsősorban a filozófiáról 
tudok beszélni – megtanítják az embert gon-
dolkozni. A tanulmányai során az ember ki-
alakíthat magában egy saját képet a világról, 
egyfajta saját hozzáállási formát az emberek-
hez és a gyakorlati feladatokhoz. A munkám 
nagy részét az teszi ki, hogy rengeteg ember-
rel foglalkozom – nem csak a kollégáimmal, 
hanem gondolj bele abba, hogy itt minden 
pénteken és szombaton koncertek és bulik 
vannak, illetve hétköznapokon is kísérő ren-
dezvények voltak, amelyek kapcsán nagyon 
sokféle ember fordul meg mellettem. Ők ál-
talában művészettel foglalkozó, érzékeny 
lelkű, nagy sodrással bíró emberek, akikkel 
az elmúlt években jó kapcsolatot tudtam ki-
alakítani és ez abból a fajta hozzáállásomból 
fakad, amit öt év alatt tanultam meg a filozófia 

Ha lekerülT a fesTék, iTT minDenki venDég – 
Hankó vanDával, a Helynekem renDezvény-
szerVezőjéVel beszélgettünk

        Az elkövetkezendő lapszámokban olyan miskolci polgárokat szólítunk meg, akik a város kulturá-
lis életében jelentős szerepet játszanak. A MEgazin szeptemberi számában Hankó Vandával 
készült interjúnk olvashatjátok.
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szakon, illetve alakítottam ki magamnak. Ez 
nem csak attól függ, hogy milyen szakterüle-
ten tanulsz, hanem nagyon sok múlik azon 
is, hogy találkozol-e az egyetemi éveid alatt 
olyan erős egyéniségű tanárokkal, akik vala-
milyen formában tudnak rád hatni. Egy ide-
ig minden ember életében a szülei alkotnak 
példát, majd általános és középiskolában is 
akad egy-egy emblematikusabb figura, ne-
kem kevés ilyen volt. A legmeghatározóbb, 
amikor már felnőttebb érett fejjel gondolko-
zol, és vagy olyan szerencsés, hogy találko-
zol ilyen egyéniségekkel – én sokkal találkoz-
tam az egyetemi éveim alatt. 

Hogyan képzelhetjük el egy napod, illetve 
egy heted?
A hétköznapjaimat ugyanúgy kell elképzelni, 
mint bármely más irodai munkát, talán kissé 
rugalmasabb és szabadabb munkabeosztás-
sal. Egy ilyen nagy szórakozóhely üzemelte-
tésével és ennyi rendezvény precíz megszer-
vezésével rengeteg feladat jár, hétköznap 
főleg irodai, szervezési és háttérmunkát vég-
zek, minden olyannal kapcsolatban, ami a 
Helynekem működését biztosítja. Sajnos az 
elmúlt időszakban kevesebb lett a hétközna-
pi rendezvény, mert azt vettük észre, hogy az 
emberek hétköznap kevésbé mozdíthatóak ki 
a komfortzónájukból, egyelőre erre nem talál-
tam meg a megoldást. Én hétvégén is minden 
éjszaka dolgozom, nagyon sokat vagyok a 
házban a vendégeinkkel, és magam is szere-
tek itt élőt zenét hallgatni.

Kislányként hogyan képzelted el a felnőtt
éned? Megvalósult az akkori elképzelésed?
Egészen kislánykoromban tanító néni szeret-
tem volna lenni, de ez hamar elmúlt. Utána 
sokáig nem tudtam, mit szeretnék igazán 
csinálni, még az egyetemi éveim alatt sem 
láttam egyértelműen, hogy mivel fogok fog-
lalkozni, habár imádtam filozófiát tanulni, és 
olyan elképzelésem is volt, hogy maradok a 
pályán. Egyet nagyon régóta tudtam, hogy 
olyan munkát szeretnék, ahol folyamatosan 
emberekkel találkozok, és mindig nyüzsög 
körülöttem az élet – szerintem maximálisan 
ilyen helyen vagyok. 

Adódott valaha nehézséged abból, hogy 
ebben a szakmában viszonylag ritkán for-
dulnak meg nők?
A zenész szakmát valóban nagy átlagban 
férfiak képviselik, az ide érkező zenekarok is 
90%-ban férfiakból állnak össze, és a háttér-
ben dolgozó promóterek, rendezvényszerve-
zők is nagy százalékban férfiak. Egyébként 
egyre több nővel találkoztam, nemcsak az 
előadói fronton, hanem a háttérben is. Más-
képpen kommunikál egy nő és másképpen 
egy férfi, mindig izgalmas, ha sikerül egy nő-
vel együtt dolgozni - ott más energiák mozdul-
nak meg. Sosem adódott még nehézségem 
abból, hogy ennyi férfi vesz körül a munkám-
ból adódóan. Azt gondolom, hogy egy egész-
séges szellemiségű nő intelligensen tudja 
használni a nőiességéből áradó kisugárzását, 
- talán a használni nem a legszebb szó -, de 
ezzel a kisugárzással én nagyon jól elvagyok 
ebben a szakmában, és sosem ért semmilyen 
kellemetlenség. 

A belépőjegyek drágulása ellenére még 
mindig a budapesti és néhány vidéki szó-
rakozóhely alá tudtok menni az árakban. 
Hogyan tudjátok ezt megvalósítani? 
Először is szem előtt kell tartani, hogy a vidék 
az nagyon nem Budapest, nálunk eszméletlen 
nagy a szakadék a főváros és a vidék között, 
és mostanában már a vidéki városok között 
is vannak eltérések. Azért csináljuk a Hely-
nekemet, mert nagyon szeretjük, nem tudna 
életben maradni, ha a családunk nem ekkora 
erővel éltetné, még akkor is, ha vannak siker-
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telenebb rendezvényeink. Mivel hosszútávra 
rendezkedtünk be, és nem egy-két koncert-
ből szeretnénk a Helynekemet fenntartani, 
ezért engedhetjük meg a tűréshatáron belü-
li jegyárakat. Emlékszem még a négy évvel 
ezelőtti 1000-1200 Ft-os árakra, ez lassan 
felkúszott, most pedig már 1800-2000 Ft-nál 
járunk. Ez szerintem még mindig normálisnak 
mondható, hiszen 1800-2000 Ft-ért eljöhetsz 
egy Kiscsillag, egy Péterfy Bori vagy bármi-
lyen élőben felálló, hatalmas háttércsapattal 
érkező zenekar koncertjére. Gondoljunk bele, 
ahhoz, hogy megszólaljon egy koncert, nem 
csak a színpadon álló frontember és a zené-
szek munkája szükséges, mögöttük rengeteg 
ember dolgozik, ezért gondolom még mindig 
végtelenül reálisnak ezt az árat. Tehát egy-
részt a hosszútávú működés biztosítja, hogy 
még mindig jó árakon tudunk üzemelni, más-
felől pedig az a fajta háttérmunka, amelyet az 
évek alatt sikerült kialakítanom a zenekarok-
kal. Munkám oroszlánrészét az teszi ki az, 
hogy úgy tudjak megegyezni az idelátogató 
zenekarokkal, hogy az a vendégek számára 
és számomra is megfizethető produkció le-
gyen. 

Mi a véleményed az új belvárosi szórako-
zóegységekről, illetve a Grundról? Felve-
hetik a Helynekemmel a versenyt, jelent-
hetnek konkurenciát számotokra?
Az első három évben nagyon szerencsés 
helyzetben voltunk, mert romkocsma-kon-
certtér értelemben vett konkurenciánk nem 
volt. Aztán egyre több kisebb szórakozóhely, 
bár és kocsma nyílt körülöttünk. Amivel nin-
csen semmi gond, szerintem fontos, hogy a 
városnak legyen egy olyan része, ahol a ven-
dégek több hely közül válogathatnak. Azon-
ban azt gondolom, főleg nyáron picit túltelített 
lett olyan szempontból a piac, hogy ha csak 
simán le szeretnél ülni valahova iszogatni, 
rengeteg terasz közül választhatsz – igen-
csak fel kell kötnünk a nadrágot nekünk is a 
Terasszal, ha életben akarunk maradni. Klub-
szezonban, a folyamatos, kiszámítható kon-
certek és éjszakai bulik kapcsán konkurenciát 
nem látok perpillanat a piacon. A Grund egy 
nagyon jól átgondolt ötlet alapján megvalósí-
tott szórakozóhely. Egy picit talán más közön-
ségréteget szólít meg, ettől függetlenül bele-
szólhat az idejáró közönség mennyiségébe, 
de akik a Helynekemet most szeretik, remé-
lem, a jövőben is szeretni fogják. 

Mik a terveid, elhatározásaid a Helynekem 
jövőjével kapcsolatban?
Ha szakmailag kérdezed, az elmúlt öt évben 
kitartó, folyamatos munkával sikerült Magyar-
ország szinte minden élvonalbeli zenekarát 
megmutatnunk a Helynekem színpadon. A ma 
működő nagy zenekarok közül a Tankcsapda 
és az Irie Maffia nem fordult még meg nálunk. 
Az Irie Maffiát nagyon nehéz kimozdítani, na-
gyon ritkán játszanak kis klubokban, nagyon 
sokan vannak és nehéz a logisztikát intézni. A 
Tankcsapda pedig túl nagy ahhoz, hogy egy 
ilyen klubban játsszon, de nem fogom feladni, 
ezek a zenekarok egyszer még állni fognak 
a színpadunkon. Az a vágyam és a tervem, 
hogy azoknak, akiknek már kedvenc szóra-
kozóhelye lett a Helynekem, nagyon sokáig 
őrizzék ezt a szívükben. Akik pedig még nem 
találták meg a helyüket nálunk, adjanak egy 
esélyt, nemsokára kezdődik a klubszezon, 
válasszanak egy koncertet nálunk. Így akarok 
dolgozni, ahogy most dolgozom és itt is sze-
retnék megöregedni – ez a fő terv.

Terveztek-e tovább bővülni? 
Mostanra érte el azt a Helynekem, hogy mind-
egyik helyiségnek megvan a maga funkciója. 
A romkocsma háttérkocsmaként nagyon jól 
tud üzemelni, egyébként itt új programmal, 
az ALTERemmel várjuk az érdeklődőket cé-
lirányos zenei palettával. A koncertterem to-
vábbra is ebben a felállásban fog működni, a 
Terasz lassan utolsó heteit éli, majd lezárásra 
kerül, a Konyhában szintén sok mindent meg-
próbáltunk, de úgy látjuk, hogy a pizza lesz a 
járható út. Tehát helyiségekben és méretben 
nem tartom indokoltnak a további bővülést. 

Lassan öt esztendős lesz a Helynekem, 
készültök valamilyen rendezvénnyel?
Novemberben lesz majd a születésnapi hét-
végénk, több zenekarral, nagyon nagy bulival 
és sok meglepetéssel készülünk. Szerintem 
nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, 
hogy meglepetéssel tér vissza az a csapat, 
aki ennek az épületegyüttesnek a nagy fa-
ajtaját öt évvel ezelőtt megnyitotta (szerk: 
Bohemian Betyars). Ezenkívül egy olyan ze-
nekar érkezik, mégpedig egy nagyon külön-
leges koncerttel, vendégekkel kiegészülve, 
akik rendszeresen járnak a Helynekembe, öt 
éve minden szezonban itt vannak és nyitástól 
kezdve nagyon sokat segítettek nekünk.

Boldizsár Csongor 
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így készüljünk az őszre!
Menthetetlenül és visszafordíthatatlanul beköszöntött a szeptember, ami számunkra, egye-
temistákra nézve egyet jelent: új szemeszter elé nézünk. Az esetek többségében ez örömmel 
tölt el bennünket, de vannak, akik stresszesen állnak az előttünk álló feladatokhoz. Ebben a 
cikkben megpróbállunk tippeket adni, hogyan vészelhetjük át ezt az időszakot testileg és 
lelkileg is energikusan - avagy hogyan ne kattanjunk be decemberig.

Hajlamosak vagyunk nagy lendülettel, tele 
ambícióval elkezdeni az évet, de ahhoz, hogy 
a kezdeti lelkesedésünk, ne omoljon össze 
már az első hónapban, fontos, hogy megta-
láljuk és meg is tartsuk  testünk és lelkünk 
egyensúlyát. 

Első lépés: Megfelelő táplálkozás! 
A reggeli étkezés, meghatározza az egész 
napos energiaszintünket, a szellemi és fizi-
kai teljesítményünket.  Remek választás, a 
teljes kiőrlésű gabonából készült szendvics 
zöldséggel, vagy a gyorsan elkészíthető és 
laktató zabkása gyümölcsökkel. Indulás előtt, 
dobj be a táskádba egy almát vagy egy sze-
let csokit, hiszen bármikor jól jöhet. Legalább 
ilyen fontos a kellő folyadékbevitel is, legjobb 
persze a víz, de az egyre hidegebb reggele-
ken jól jön a meleg tea, vagy a gyümölcslé. 

Második lépés: Rendszeres testmozgás! 
Először talán úgy tűnhet, hogy csak kifá-
raszt és egyébként is elveszi az időt a „ta-
nulástól”. Különösen jó módszer lehet a 

stresszlevezetésre, abban az esetben, ha 
örömünket lejük magában a mozgásban. Ne 
tűzzünk ki magunk elé nagyobb célokat fon-
tos, hogy ne a fejlődés legyen az elsődleges 
motiváció. A mozgás remek alkalom lehet 
arra, hogy kitisztuljanak a gondolataid. Több 
időbe telik, míg hozzászoktatod a tested a 
rendszeres mozgáshoz, de a kezdeti nehéz-
ség után szellemileg is fittebbnek és energi-
kusabbnak fogod érezni magad.   

Harmadik lépés: Önfeledt kikapcsolódás!
A feltöltődés talán egyik legfontosabb pillére, 
hogy tudj kikapcsolni. Hiába szánsz időt arra, 
hogy megnézz egy filmet, ha közben azon jár 
az eszed, hogy mennyi mindent kellene még 
csinálnod. Fontos, hogy kellő minőségű időt 
tölts el saját magaddal is. Egy nehéz hét után 
jótékony hatású lehet, ha sétálsz egyet az 
őszi falevelek között vagy csak ülj ki a padra 
egy könyvel. A saját magadra szánt idő, hosz-
szú távon térül meg.

Negyedik lépés: Megérdemelt szórakozás! 
Az ember életében fon-
tos szerepet töltenek 
be a barátok, hiszen 
Ők azok, akik bármikor 
meghallgatnak ben-
nünket. Figyeljünk arra, 
hogy a nagy hajtásban 
szenteljünk időt rájuk. 
Egy péntek esti vacso-
ra a barátokkal, esetleg 
egy szombat esti boroz-
gatás nagyobb jelentő-
séggel bírhat, mint azt 
gondolnánk.

Kovács Eszter 
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LECSÓ
Hozzávalók (4-6 gólyalánynak):
• 7 paradicsom 
• 2 nagy fej vörös hagyma
• 4 db TV paprika (nem televíziós, hanem 
tölteni való)
• 200 g császárszalonna 
• 2 pár virsli (azaz 4 db)
• 1 teáskanál Erős Pisa 
• 2 evőkanál pirospaprika
• só, bors ízlés szerint 
• sör ízlés szerint (kenyér helyett folyékonyan) 

Vegyetek elő egy közepes lábast, a kockára 
vágott szalonnát kis lángon kezdjétek el 
pirítani, eközben hámozzátok meg a para-
dicsomot, erre is van egy egyszerű megoldás. 
A paradicsomok felületeit pár vágással végig 
húzzuk (így könnyebb lesz lehúzni a héját), 
forró vizet öntünk rá, aztán 1-2 perc után 
áttesszük hideg vízbe, onnan kivéve pedig 

húzzuk le a héjukat. Vagy ha nem akarunk 
ezzel szórakozni, héjastul kockázzuk fel a 
paradicsomot. De csupaszon jobb a para-
dicsom, az tuti. A már átpirult szalonnára 
dobjátok rá a szeletekre vágott hagymát, 
alacsony lángon pároljátok meg, eközben 
csumázzátok ki a paprikát és kockára vág-
va dobjátok a lábasba. Két-három perc után 
húzzátok le a tűzről, mehet rá a pirospaprika, 
só, bors és Erős Pista. Megkeverjük, aztán 
mehet a tűzre, és dobhatjuk rá a feldarabolt 
paradicsomokat is. A sótól a zöldségek ki-
eresztik a levüket így alacsony lángon körül-
belül öt-tíz percig összerottyantjuk, az utolsó 
percekben pedig beledobjuk a felkarikázott 
virsliket. Van, aki a végén felvert tojásokat önt 
rá, de az inkább csináljon magának egy rán-
tottát zöldségekkel. 

Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok!
Szurplííz!

#zseller

Fotó: #zseller MEGAZIN
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egy kellemesen magyaros 
és majDnem gyomornyugTaTó éTel
Sziasztok! Úgy gondolom, hogy mindenki ismeri következő ételemet, a lecsót.  Nem, nem a kis 
francia szakács patkányról szóló mesére gondoltam, hanem egy végtelenül egyszerű és gyor-
san elkészülő eledelre. Ez az étel azért is szuper választás, mert az otthonról elhozott kajákból 
általában már csütörtökre csak a zöldségek maradnak meg. Ha szerencsések vagytok, akkor 
pedig van a fagyóban egy kevés húsos szalonna. Lássunk is hozzá……
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Jirí Menzel Oscar-díjas cseh 
rendező és a nyitófilm, a Sör-
gyári capriccio női főszereplője, 
Magdaléna Vásáryová szlovák 
színésznő volt a díszvendége 
idén a fesztiválnak. A rendező 
életműdíjat kapott, míg Magdalé-
nának az Európa-díjat adták át a 
nyitóünnepségen.
Színes palettát ölelt fel a filmkí-
nálat, nagyon sok nemzetiség 
mutatkozott be egy-egy filmmel, 
csak a kisjátékfilm kategóriában 
21 ország volt található, az országfókusz-so-
rozatban pedig Izrael lett a választott. De ren-
geteg magyar premier is érkezett. Bíró Tibor, 
a fesztivál igazgatója újabb partnerfesztiválra 
tett szert a Sanghaji Nemzetközi Filmfeszti-
vállal aláírt együttműködési szerződés által, 
ennek pozitív hatása már idén észrevehető 
volt. Miskolci fesztiválunk sokat fejlődött egy 
év alatt: a nagyjátékfilmeket többször, na-
gyobb termekben vetítették, és már nem csak 
a Művészetek Házában, új vetítési helyszín-
nel is bővült a fesztivál.
Több híres színészt is láthattunk a film-
vásznon, többek között Robert Pattinsont a 
Jólét című filmben, Jennifer Lawrencet az 

Anyám!-ban és Dakota Fanninget a Megtor-
lásban. Mindemellett a musical műfajon volt 
idén a hangsúly, a Cinezsáneren belül olyan 
klasszikusokat nézhettünk meg mint a Hair, 
a Jézus Krisztus szupersztár vagy a Rocky 
Horror Picture Show. Ha pedig valakit Whit-
ney Houston, a Beatles vagy a Placebo törté-
nete érdekelt, a róluk szóló filmeket a Music-
Docs kategóriában kereshették. A koncertek 
sem maradtak el, így ha valakinek a filmek 
után még szórakozni volt kedve egy kicsit, az 
a Maxisunra, a Paddy and the Ratsre, a The 
Carbonfoolsra, a The Biebersre, a Fish!-re és 
az Anima Sound Systemre megtehette.
Egyetemistáink sem maradtak ki a fesztivál-
ból, ugyanis már tizenkettedik alkalommal 
került megrendezésre a Roma-Kép program, 
melyen belül válogatást láthattunk a Miskolci 
Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai 
Tanszékének évfolyamfilmjeiből. De ez még 
nem minden, hiszen az Otthonunk Miskolc 
programon belül 4 antropológus stáb dolgo-
zott fel miskolci legendáriumokat, és a mis-
kolci identitás kérdéseit is boncolgatták film-
jeikben. Az idei ösztöndíjat pedig Csere Áron 
János nyerte el, amellyel a fesztivál támogat-
ta a Bűnös áldozatok című filmét, ennek pre-
mierje szintén most volt megtekinthető.

Tóth Evelin
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14. jameson cinefesT nemzeTkÖzi filmfeszTivál

A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén szeptember 8–17-ig várta az érdeklődőket. A leg-
nagyobb magyar filmes rendezvény most is a filmművészet legfrissebb és legszínvonalasabb 
kínálatát hozta el Miskolcra. A vetített nagyjátékfilmeknek, kisjátékfilmeknek, dokumentum- és 
animációs filmeknek a fesztiválon volt a magyarországi premierje.
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Pintér Tibor rendezésében, a Nemzeti Lovas Színház előadásában a Lovagi Tornák Terén 
láthattuk augusztusban az István, a király rockoperát. A nézőtér teljesen megtelt, ahol helyet 
foglalt Kriza Ákos, Miskolc polgármestere is.

Két dolog volt, amitől a nézőközönség tartha-
tott: hogy, bár ehhez az előadáshoz nagyon 
jól illenek a lovak, de mégis inkább csak hát-
ráltatni fogják a színészeket. A másik pedig, 
hogy az előadást elhalasztják. Sajnos olyan 
borzalmas időjárás uralkodott, hogy a szerve-
zők el is gondolkodtak ezen a lehetőségen, 
de végül kiküszöbölték a felmerülő akadá-
lyokat. A közönség viszont így is árgus sze-
mekkel figyelte, nehogy elessen valaki. Nem 
mindenki lovagolt, a táncosoknak viszont így 
a nehezebb dolog jutott: szaladgálni, ugrálni 
és táncolni a bokáig érő sártengerben. Min-
den tiszteletünk a társulaté, amiért így is helyt 
tudtak állni.
A műsor végén Pintér Tibor, a Nemzeti Lo-
vas Színház igazgatója elmondta, hogy több 
rizikós mutatványt is ki kellett hagyniuk a kö-
rülmények miatt. Éppen ezért cirkuszi mutat-
ványokra nem számíthattunk, a lovak inkább 
a hangulatot adták az egész történethez. 
Akik egyébként nagyon jól viselkedtek, és 

kifejezetten aranyos volt, mikor a Koppány lá-
nyát játszó színésznő dalait nyerítéssel kísér-
te végig a foltos kis lova. Lovas kocsit is épí-
tettek a darabba, és egy-két díszlet is akadt, 
de ezek nélkül is teljesen jól odavarázsolták a 
kort és az eseményeket. Nem egyszerű lova-
golni és teli torokból énekelni egyszerre, de a 
legtöbben jól megoldották ezt is.
Technikai probléma viszont akadt. Ami na-
gyon zavaró volt, az a rossz hangosítás. Több 
színész mikroportja el-elhallgatott, és ilyenkor 
hiába énekelt tovább az illető, semmit nem 
lehetett hallani. Ezen a félidei szünetben sem 
igazán tudtak javítani. Bár az előadás körül-
belül 2 órás volt, sok minden kimaradt belőle. 
Rövidített verziója volt az eredetinek, például 
István felesége körülbelül csak egyszer jelent 
meg. Nem volt házasságkötés sem, és az 
egész előadás szinte rögtön Géza halálával 
indult. Persze a kulcsdalok mind benne voltak 
az előadásban.
Összességében hangulatos és jó volt az 

egész, a Himnusz közös 
eléneklésével zárult az 
előadás, aztán pedig közö-
sen újra elénekeltük Kop-
pány dalát, aminél nagyon 
együttműködő volt a kö-
zönség és szinte mindenki 
tudta kívülről a szöveget.
Tehát nagyon jó élmény 
volt a nehézségekkel 
együtt is. Ha valaki lema-
radt róla, az sajnálhatja, 
mert egyedi, érdekes és 
színvonalas rockopera-fel-
dolgozást láthatott a kö-
zönség, amit mindenkinek 
nyugodt szívvel ajánlunk.

Tóth Evelin

istVán, a király a diósgyőri Várban

Fotók: Beregi László, Minap MEGAZIN
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Mint minden nyáron, idén is fesztivállázban égett az ország, de az utóbbi években egyre 
többen választják a családiasabb hangulatú, pénztárcát kímélő megoldásokat a világhírű 
zenészek koncertjei helyett.

A Mesterségek Ünnepe Magyarország legna-
gyobb ilyen gyülekezete, melyen nem csak 
a népművészeti mesteremberek bemutatói 
vannak fénypontban, hanem rengeteg ha-
gyományőrző fellépéssel, például táncokkal 
és sok-sok koncerttel találkozhatunk. 2017-
ben immáron 31. alkalommal rendezték meg 
a fesztivált, ahol több mint 800 népi iparmű-
vésznek adatott meg az esély, hogy képvisel-
jék a jellegzetes helyi művészetet az ország 
minden tájáról, valamint a határon túlról is. Ez 
évben díszvendégként Mongólia vett részt a 
rendezvényen, akik hozzánk hasonlóan nagy 
nomád hagyománnyal rendelkeznek, pél-
dául textilművészetükkel, fémművességük-
kel és íjászatukkal büszkélkedtek a magyar 
közönség előtt. Miskolcot a Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesület reprezentálta. Ők a 
megyénk tárgyi népművészetét mutatták be, 
céljuk a hagyományos népi kultúra megmen-
tése, továbbadása és kibővítése. Folyamatos 
programként a hatalmas vásár, a mestersé-
gek kipróbálása, gyerekek számára pedig a 
népi játszóház állt rendelkezésre. A főbb ese-
mények közé tartozott a Reformáció 500 éves 
évfordulójára felállított kiállítás megnyitója, az 
augusztus 20-i aratókoszorús felvonulás és 
új kenyér áldása, valamint az ünnepi tűzijáték 
Budai Várból való megtekintése.
Ezzel egyidejűleg máshol is ünnepelték 
Szent István államalapítását, Hortobágyon 
a kilenc lyukú híd lábánál szintén országos 
kirakodó és népművészeti vásáron ismer-
kedhettek meg az érdeklődők a régió népi 

hagyományaival. A Debreceni Virágkarnevál, 
mely a város legnagyobb, az ország egyik 
legnépszerűbb rendezvénye, idén is nagy 
sikert aratott. Debrecen főutcáján reggeltől 
tart a karneváli felvonulás, melyen kerékpáro-
sok, veterán autók, virágkocsik és művészeti 
csoportok kápráztatják el a kíváncsiskodó kö-
zönséget. A programkör keretében lebonyolí-
tott versenyre nevezők egy héten át mintegy 
500-an élővirágból készítik kompozícióikat, 
a felvonulás végén pedig egy zsűri választja 
ki a legjobbakat. A júliusban rendezett, idén 
kifejezetten híressé vált Bajai Halfőző Fesz-
tivál ismételten nagy sikert aratott. A gaszt-
ronómiai élmény, amit az ezernyi bogrács 
nyújt, emellett a rengeteg sport- és kulturális 
esemény felejthetetlenné tette az eseményt a 
látogatók számára. 
Mindent összevetve tehát 2017 nyara nagyon 
sikeres volt az ország hagyományai ápolása 
szempontjából. 

Demeter Péter
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Kérem, mutassa be az Icarus H2020-pro-
jektet az egyetem polgárainak, és, kérem, 
térjen ki a névválasztásra is! 
A mindennapokban tapasztalt makro-méretű 
világhoz viszonyítva a nano-mérettartomány-
ban az anyagok tulajdonságai jelentősen 
megváltoznak, ezáltal különleges lehetősé-
gek adódnak az ilyen anyagok alkalmazásá-
ra. Az igazi nehézséget a nanoméretű struk-
túrák törvényszerűségeinek megismerése 
jelenti, hiszen ezek nagymértékben eltérnek 
az eddig megismert, makro-rendszerekben 
érvényes szabályszerűségektől, s jelenleg 
nem létezik világszerte elfogadott elmélet. A 
„nano-technológiai forradalom” a huszadik 
században kezdődött, s napjainkban telje-
sedik ki, így a „nano-területen” megszerzett 
tudás jelentősége óriási.
Az ICARUS projekt egy radikálisan új kon-
cepción alapul, amely egy eddig nem megol-
dott problémára, a nanoszerkezetű anyagok 
stabilizálásának megvalósítására irányul. Az 
anyagfejlesztés szorosan összefügg a na-
no-anyagok és ötvözetek ipari gyártástech-
nológiájával. Az ICARUS eredményeképpen 
kifejlesztendő új ötvözet felhasználási célte-
rülete az európai űripar. Az előállítandó na-
noszerkezetű ötvözetek reményeink szerint 
fokozottan ellenállóak lesznek a szemcse-
durvulással és a sugárzással szemben. A leg-
ígéretesebb anyagok mechanikai ötvözéssel 
és fizikai gőzfázisú leválasztással, valamint 

különleges képlékenyalakítási eljárásokkal 
készülnek majd. Az anyagokat az űripari 
szektor azon képviselői fogják tesztelni, akik 
szoros kapcsolatban állnak a NASA-val és az 
Európai Űripari Ügynökséggel (ESA).
A projekt neve több jelentéssel bír, jelöli egy-
részt a repüléshez, űriparhoz való kapcsoló-
dást és az innovációra való törekvést, más-
részt a projekt angol címéből alkotott betűszót 
(Innovative Coarsening-resistant Alloys with 
enhanced Radiation tolerance and Ultra-fine 
-grained Structure for aerospace application).

A Miskolci Egyetem részéről mely szerve-
zetek pontosan milyen feladatokat fognak 
ellátni a konzorciumban? 
A 11 konzorciumi tagot tömörítő projekt koor-
dinátora a Burgosi Egyetem (Spanyolország) 
képviseletében az ICCRAM elnevezésű kuta-
tóintézet. A nanoszerkezetű anyagok fejlesz-
tése több lépésből áll, a folyamat a tervezés-
től egészen az előállításig és a tesztelésig 
tart. A termodinamikai modellezés fázisait az 
ENEA (Olaszország), az University of Cagli-
ari (Olaszország) kutatói, valamint a Miskol-
ci Egyetemen Kaptay György professzor és 
munkatársai végzik. A miskolci kutatók szak-
mai tevékenységének elismerését jelzi, hogy 
2017. március 29-30. között Miskolctapolcán 
rendezték meg a modellezéssel foglalkozó 
szakmai workshopot. Az anyag előállítási fo-
lyamatokban szintén a University of Cagliari, 

a miskolci egyetem és az európai űripar

A Miskolci Egyetem tizenegy sikeres H2020-as kutatási projekt résztvevője, ebből pedig 
háromnak a koordinátora. A spanyolországi Burgosi Egyetem vezetésével 2016 szeptem-
berében indult az ICARUS H2020 névre keresztelt projekt, mely kapcsán Prof. Dr. Gácsi 
Zoltánnal, a Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet egyetemi tanárával, 
a projekt vezetőjével beszélgettünk.
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az MBN Nanomaterialia (Olaszország), az AD-
VAMAT (Csehország) és a Miskolci Egyetem 
részről Roósz András professzor emeritus és 
Krállics György professzor vezette kutatócso-
portok vesznek részt. Az előállított anyagok 
tesztelése az alábbi intézményekben történik: 
University of Patras (Görögország), ADMA-
TIS Kft. (Magyarország, ügyvezető Bárczy 
Pál professzor emeritus és Bárczy Tamás), 
valamint Miskolci Egyetem (Gácsi Zoltán és 
kutatócsoportja). Mint minden projektben, itt 
is nagy szerepe van az eredmények közzé-
tételének, amely tevékenységben belgiumi és 
ausztriai cégek működnek közre.

Ezen feladatok közül melyiket tartja a leg-
nehezebben megvalósíthatónak és miért? 
A projekt kritikus pontja a korábban említett 
– a nanotechnológia újszerűségéből faka-
dó – nehézségek miatt a modellezés és az 
előállítás kapcsolata. A termodinamikai mo-
dellezés eredményeként ugyanis olyan ötvö-
zetcsaládot kell definiálni, amely elméletileg 
az előzőekben említett feltételeknek megfelel 
(ellenáll mind a szemcsedurvulásnak, mind 
a sugárzásnak), ugyanakkor az eredmények 
felhasználásával – a várható jelentős techno-
lógiai akadályok leküzdése után – ilyen nano-
szerkezetű anyagot a gyakorlatban is elő kell 
majd állítani.

Milyen eredményeket várnak a kutatási 
projekt végén, két és fél év múlva?
Reményeink szerint a projekt keretében ki-
fejlesztendő termodinamikai modell, gyár-
tástechnológia és ötvözet alapján sikerrel 
pályázhatunk a kutatás folytatására, az al-
kalmazási kör kiterjesztésének érdekében. 
Bízom benne, hogy az oktatók és kutatók 
ICARUS projekt keretében történő nemzetkö-
zi együttműködésének hatására több, színvo-
nalas publikáció születik. Mivel a projektben 
nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók bevoná-
sára, így több szakdolgozat, diplomadolgozat 
és PhD disszertáció készítésére is számítunk. 

A sikeres projektzárást követően milyen 
további célokat tűznének ki? 
Célunk a kifejlesztett anyagok vizsgálatának 
és alkalmazási lehetőségeinek további kuta-
tása, valamint az együttműködés szorosabb-
ra fűzése a partner egyetemekkel és szerve-
zetekkel. Fontosnak tarjuk, hogy a Miskolci 
Egyetem továbbra is az innovatív anyagfej-
lesztés nemzetközi élvonalába tartozzon, 
így igyekszünk új pályázatokat benyújtani, 
melyek nemcsak értékes szakmai kihívásokat 
jelentnek, de kiváló lehetőséget is biztosíta-
nak a nemzetközi környezetben történő kuta-
tásokra: oktatóknak és hallgatóknak egyaránt.

Boldizsár Csongor
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34 Hagyományaink

Immáron még szebb környezetben, a megú-
jult Körcsarnokban és a hozzátartozó sport-
létesítményekben mérheti össze erejét az a 
több száz hallgató és egyetemi dolgozó, akik 
részt vesznek a 2017-es Miskolci Egyetemi 
Sportnapon. Az elmúlt évek tapasztalata azt 
mutatja, hogy nem csak a karok hallgatóit 
érdekli a Sportnap, hanem több, az egyete-
münkön működő szervezi egység (pl.: Rektori 
Hivatal) munkatársai is képviseltetik magukat 
a versenyszámokban. 
Az esemény közel két évtizedes múltra tekint 
vissza. Ez idő alatt nem csak az egyetemünk 
legjelentősebb sporteseményévé nőtte ki ma-
gát, hanem Magyarország egyik legnagyobb 
sporttal kapcsolatos egyetemi diákrendezvé-
nyévé is vállt. Mindezt jól mutatja, hogy évek 
óta sportolók, politikusok, hírességek emelik 
jelenlétükkel az esemény rangját.
Mivel részben szabadtéri rendezvényről van 
szó, fontos, hogy az időjárás is kegyes legyen 
a sportolni vágyókhoz!
Az előző évek versenyeiből kiindulva nézzük, 

milyen versenyszámokra számíthatunk a 
XVIII. Miskolci Egyetemi Sportnapon!
A csapatsportok minden évben a legnépsze-
rűbb versenyszámok közé szoktak tartozni. 
A hagyományos, közismert sportok mellett 
számos szokatlanabb, extrém sportverseny 
is megrendezésre kerül. 
Soroljuk fel tételesen, hogy az előző években 
milyen versenyszámokban mérhették össze 
a versenyzők a tudásukat: kispályás labdarú-
gás, csocsó, darts, strandröplabda, streetball, 
tollaslabda, asztali tenisz, tenisz, sakk, atléti-
kai 7 próba, erősember verseny, tájfutás, ki-
dobós, buborékfoci, extreme archery. 
Úgy gondolom ezek között mindenki talál 
magának kedvére való sportágat, pedig még 
nem is említettük, hogy a szervezők minden 
alkalommal érdekes kísérő programokkal is 
várják az érdeklődőket. 
A sportversenyszámok mellett főzésben is 
összemérhetik erejüket a csapatok. Az elké-
szített ételek is olyan színes skálában jelen-
nek meg, mint a sportok, amelyekben részt 

tudunk venni. Gulyások, grill ételek, va-
dasok, raguk, pörköltek, nemzeti külön-
legességek kerülnek az asztalra, ahol 
ezeket szakértő zsűri értékeli. 
A karok közti vetélkedő minden évben 
nagyon-nagy versenyt szokott hozni, 
ahol a nap végén az egyik kar versenyzői 
boldogabban fognak távozni társaiknál. 
Ehhez azonban nagyban hozzájárulnak 
azok a hallgatók, akik a sportolás helyett 
a szurkolást választják!
Összességében mindenkit arra bízta-
tunk, hogy a kari koordinátoroknál jelent-
kezzen a versenyekre, vagy csak jöjjön ki 
szurkolni a csapatának!
Ne feledjétek: szeptember 20., Miskolci 
Egyetemi Sportnap!

Németh Niki

Fotó: Kiss Viktor

indítsd sportosan a tanéVet!
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül a XVIII. Miskolci Egyetemi Sportnap 
2017. szeptember 20-án, szerdán. Ez a nap, mint minden évben, most is kötelezően sporttal 
töltendő tanítás nélküli munkanap.
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Ha valaki eddig csak a Super 
Bowlokat nézte, esetleg a tra-
dicionális európai sportágaktól 
valami nagyon eltérő dologban 
szeretné elmélyíteni magát, ez a 
legjobb időpont becsatlakozni a 
nézőközönségbe.
A legnagyobb változást tavaly-
hoz képest a Chargers San Dieg-
oból Los Angelesbe való költözé-
se jelenti, ami azt jelenti, hogy a 
két éve még üresen álló LA ma 
már két csapatnak is otthont ad. 
Ami a játékot érinti, a liga szabályváltoztatá-
sokkal próbálja elősegíteni a sportszerűbb 
viselkedést, valamint a sérülések számának 
csökkentését. Természetesen több, a kétez-
res évek korszakát jelképező játékos is visz-
szavonult, például Michael Vick és Anquan 
Boldin.
Mit várhatunk tehát idén a csapatoktól? A liga 
nyolc darab négy csapatos csoportból áll, 
melyből a csoportgyőztesek és a négy legjobb 
második helyezett jut tovább a rájátszásba. 
Ennek megfelelően a legesélyesebb részt-
vevők a Patriots, Steelers, Raiders és a Te-
xans az AFC-ben, míg az NFC-ben a Giants, 
Packers, Falcons és Seahawks hajthatnak a 

csoportgyőzelemre. A Wild Card résztvevő-
ket, azaz a legjobb mérleggel rendelkező má-
sodikokat mindig nehéz megjósolni, hiszen 
annyira közel állnak a középmezőny csapatai 
egymáshoz, hogy általában egy-két győze-
lem dönt a bejutásról, ez pedig legtöbbször a 
sérüléseken és a csapatok formáján múlik. A 
legbiztosabb tétünk talán a Buccaneers lehet, 
rajtuk kívül a papírforma alapján a Cardinals, 
a Titans és a Bengals érhetnek az utószezon-
ba.
A rájátszást illetően az AFC oldaláról az 
egyetlen, aki a címvédők és a finálé közé áll-
hat, az Oakland Raiders lehet. Az NFC kevés-
bé megjósolható, ugyan a Packers a favorit a 
döntőre, de a Falcons, Giants és Buccaneers 
is odaérhet, amennyiben jól szerepelnek ja-
nuárban. Természetesen ne írjunk le senkit, 
hiszen igaz a közhely, miszerint ilyenkor bár-
mi megtörténhet, ahogy azt a 2007-es szezon 
végén is láthattuk, mikor a veretlen Patriots 
kikapott a Wild Cardból továbbjutó Giants 
csapatától.
Végül szeretnénk mindenkinek touchdownok-
ban gazdag szurkolást kívánni az idényre, 
remélhetőleg ismételten egy szoros mezőny 
szórakoztathat minket. Demeter Péter

nfl 2017 - bemuTaTó

Szeptember 7-én a címvédő New England Patriots otthonában kezdődik az Egyesült Ál-
lamok legnépszerűbb sportja, az amerikai futball idei szezonja. Minden évben százmilliók 
várják nagy reményekkel az évnyitó hétvégét, ennek a csoportnak pedig egyre nagyobb 
részét teszik ki az európaiak, ezen belül azonban meglepően nagy érdeklődés keríti a 
sportot hazánkban.
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