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Milyen szerepet játszik jelenleg a Miskolci 
Egyetem a város és a régió életében?
Talán nem túlzás azt állítani, hogy Miskolc 
páratlan szellemi örökségei között az elsők 
között szerepel a Miskolci Egyetem, amely 
fennállása óta megannyi jól képzett szakem-
bert adott a magyar és a helyi iparnak, az 
oktatásnak, a törvénykezésnek, a gazdaság-
fejlesztésnek és a kulturális közéletnek. Léte 
és fejlődése igazolja, hogy bár szinte önálló 
„városként” működik, de szoros szimbiózis-
ban él Miskolccal. Kapcsolata a várossal, és 
a városba gazdasági innovációt hozó cégek-
kel rendkívül fontos. Jó példa erre az elsőként 
itt megalapított Robert Bosch Mechatronikai 
Tanszék, amelynek fő célja a gyakorlatorien-
tált képzés és kutatás támogatása. De tan-
széket indított itt a MOL-csoport is, amely 

nemzetközi szintű ismeretekkel rendelkező 
szakemberek képzésére fókuszál. A Miskolci 
Egyetem gazdasági környezete kifejezetten 
támogatja a duális képzési formát, amely 
azért is szerencsés, mert az elmúlt években 
több nemzetközi nagyvállalat települt Mis-
kolcra és környékére. Ezek a cégek pedig 
nem csupán a kutatás-fejlesztési projektek 
kapcsán működnek együtt az egyetemmel, 
hanem a hallgatók számára gyakornoki, majd 
a végzésük után munkahelyeket kínálnak.

Mivel járulhat hozzá a Miskolci Egyetem a 
régió sikeréhez?
Az egyetemnek a régióban betöltött szerepe 
egyre inkább felértékelődik most, amikor kéz-
zelfoghatóvá vált, hogy Miskolc egy új gaz-
dasági-társadalmi fejlődési szakaszba lépett.

Interjú Dr. KrIza ÁKossal,
MIsKolc vÁros polgÁrMesterével

Lapunk hasábjain is egyre több szó esik Miskolc város és a Miskolci Egyetem együtt-
működéséről, illetve egyetemünk regionális társadalmi szerepvállalásáról. Dr. Kriza Ákos 
polgármester többek között az intézményünk és a város kapcsolatát érintő kérdésekre is 
válaszolt interjúnkban.
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Ezt igazolják azok az innovatív fejlesztések 
és beruházások, amelyek már megvaló-
sultak, és a közeljövőben megvalósulnak a 
városban. Miskolc ennek köszönhetően ígé-
retes lehetőségeket kínál nemcsak a megél-
hetésre, hanem a karrierépítésre is. A jövő-
tervezésben számítunk azokra a tehetséges 
fiatalokra, akiknek a munkája elengedhetet-
len ahhoz, hogy a jövőről szőtt vágyakat meg 
is tudjuk valósítani. 

Melyek a Miskolc város és a Miskolci 
Egyetem közötti legfontosabb fejlesztési, 
kapcsolódási pontok?
Természetes elvárás a város részéről, hogy 
az egyetem járuljon hozzá a térségünkben 
működő ipari vállalkozások sikeréhez. Fon-
tos, hogy a Miskolci Egyetemre mint helyi 
tudásbázisra, értékteremtő lehetőségre te-
kintsenek, mert ez a kölcsönösen előnyös 
„tudástranszfer” érezteti a hatását Miskolc 
gazdasági életében is. Miskolc ezért is szá-
mít az együttműködésre, az egyetemen fel-
halmozott tudásra, kutatási potenciálra, és 
nem utolsó sorban az e mögött kibontakozó 
emberi kapcsolatok hozadékára. Mindennek 
az összjátéka szükséges ahhoz, hogy a város 
ne csak a siker kapujáig jusson el, hanem be 
is tudjon rajta lépni. 

Milyen programokkal szeretné az önkor-
mányzat a városban tartani, illetve ide 
vonzani a fiatalokat?
A tehetségek támogatására az egyetemmel 
együttműködésben elindítottuk az Otthonunk 
Miskolc gyakornoki programot, amelynek az 
a célja, hogy az egyetem elvégzése után mi-
nél több fiatal diplomás maradjon a városban. 
Tudásukkal, tehetségükkel, tenni akarásuk-
kal gyarapítsák a város szellemi életét, ami-
ért cserében Miskolc a letelepedés, a biztos 
megélhetés és az érvényesülés lehetőségét 
kínálja. Világcégek számítanak az itt vég-
zettek tudására, mint a Bosch, a Vodafone, 
a Takata, a Shinwa, a Delco Remy, a Patec, 
vagy az elmúlt hetekben ide érkezett Ten Pao 
Electronic Hungary, így a járműipartól a gép-
gyártáson át a környezeti iparig számos ha-
zai és nemzetközi gazdasági szereplő között 
válogathatnak a friss diplomások. De várja a 

fiatalokat az önkormányzati cégeket felügyelő 
Miskolc Holding is, hogy tudásukkal, tehetsé-
gükkel gyarapítsák a város közös vagyonát. 
De ne csak a munkalehetőségekről beszél-
jünk! Miskolc kulturális és zenei élete, a nem-
zetközi hírű fesztiválok, a város természeti 
környezete kikapcsolódásra, feltöltődésre és 
szórakozásra egyaránt számos lehetőséget 
kínál.

Milyen intézkedésekkel szeretné ellensú-
lyozni a városvezetés az egyre króniku-
sabbá váló munkaerőhiányt?
Úgy gondolom, hogy a színvonalas munka-
végzés a jövőben a technológia és az emberi 
tényező alapvető integrálásában rejlik. Ezen 
gondolat mentén alakítjuk a város hosszú 
távú foglalkoztatáspolitikai intézkedéseit, 
aminek egyik alappillére a 2017 tavaszán 
indult Foglalkoztatási Paktum Program. Az e 
mögött álló szervezet a valós munkaerőpiaci 
keresleten és kínálaton alapuló képzési, hu-
mán fejlesztési, illetve foglalkoztatási progra-
mokat dolgoz ki és valósít meg a szakképző 
intézmények és a városban működő cégek 
együttműködésével. A legfőbb cél, hogy az 
egyes területeket érintő szakemberhiányt fo-
lyamatos tovább- és átképzésekkel enyhítse. 
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Ennek a város egészét érintő társadalmi-gaz-
dasági jelentősége, hogy a vállalatok rövid 
távon új, megfelelően képzett munkaerőhöz 
jutnak.

Mit tart az utóbbi időszak legnagyobb 
sikerének?
A legnagyobb sikernek azt tartom, hogy 
Miskolc 2010 óta hatalmasat lépett előre, 
növekedési pályára állt. Több tízmilliárd forin-
tot költöttünk a versenyképesség növelésére, 
a város élhetőbbé és otthonosabbá tételére. 
Számos olyan, a közösség érdekeit 
szem előtt tartó fejlesztés valósult 
meg, amelynek előnyeit valamen-
nyi miskolci polgár élvezheti. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy vissza-
nyerte régi fényét a diósgyőri vár 
és a lillafüredi függőkert, elkészült a 
miskolctapolcai strand, amelyet ha-
marosan élményfürdővé bővítünk.
Jelentősen javult a közösségi köz-
lekedés színvonala, miután üzem-
be álltak az új Škoda villamosok és 
a környezetbarát MAN autóbuszok. 
A bölcsődék, óvodák és is-
kolák felújításával gyermekeink 
egészséges szellemi fejlődéséhez 
járultunk hozzá. A megújuló ener-
giát felhasználó magyarországi
városok között Miskolc élen-
járó lett a távfűtés geotermikus 
rendszerének kiépítésével. A Déli Ipari Park 
kialakításával pedig ahhoz járultunk hozzá, 
hogy még több munkát adó befektető érkez-
zen a városunkba. Elkészült a várost elkerülő 
út, amely a Kassa felé vezető autópálya első 
szakasza, és 2018 tavaszán átadjuk a diós-
győri futballarénát, amely nemzetközi szintű 
sportberuházás a városban. Úgy érzem, a fej-
lesztések hatására újra erősödik a „miskolci 
öntudat”, egyre többen fedezik fel azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a város kínál az itt 
élőknek és az ide látogatóknak.

Milyen lesz Miskolc 10-15 év múlva?
Miskolc átfogó jövőképét világosan megfo-
galmaztuk a 2014-ben elfogadott település-
fejlesztési koncepcióban, amely 2030-ig 
vázolja, mit is szeretnénk elérni. Alapvető 

üzenetünk a „Miskolc a jövőnk!” összefoglaló 
címen megfogalmazott jelmondat, amely 
kifejezi, hogy Miskolc 2030-ra újra a térség 
regionális gazdasági központja, élhető és 
vonzó, egészséges, emberközpontú, inspiráló 
és integráló város kíván lenni. A koncepció a 
város jövőjét a fejlődés, a fenntarthatóság, az 
esélyegyenlőség, valamint a partnerség és az 
együttműködés alapelvei mentén vázolja fel, 
amelynek négy sarokeleme a versenyképes 
gazdaság, a fenntartható környezet, a javuló 
életminőség és a növekvő biztonság. Ennek 

elérésén dolgozunk, és úgy gondolom, in-
tézkedéseink nyomán már érezhetőek azok 
a változások, azok a lépések, amelyek kö-
zelebb visznek a koncepcióban megfogal-
mazott célokhoz.

Hogyan működik a „Fészekrakók ki, egye-
temisták be” projekt?
Miskolc és a Miskolci Egyetem 2014-ben 
kötött megállapodást arról, hogy a város a 
Miskolci Egyetem doktoranduszai, kutatói és 
munkatársai számára kedvezményes bérleti 
díjon elérhető lakásokat biztosít. A keretszer-
ződésben először 50 lakásra lehetett pályázni 
– ez a keret hamar be is telt –, ezért 2017 
szeptemberében újabb 20 lakást ajánlottunk 
fel erre a célra. A fiatal értelmiségiek öt évig 
lakhatnak ezekben a lakásokban, amelyek
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fenntartása sokkal olcsóbb, mint a piaci bér-
lakásoké. A bérleti szerződés természetesen 
meghosszabbítható, ha bérlőik továbbra is a 
városban maradnak. Végső soron ez lenne a 
program leglényegesebb pontja: Miskolcon 
tartani a jól képzett fiatal értelmiségieket.

A Miskolci Egyetem tőszomszédságában 
van a felújított, de sohasem használt fű-
tőmű épülete? Mit tervez ezzel a város? 
Mikor és mire használhatják a miskolciak?
Ez egy elég bonyolult ügy. Órákat lehetne 
beszélni róla, de megpróbálom röviden ösz-
szefoglalni a lényeget. Az előző városvezetés 
még 2009-ben eltervezte az épület kulturális 
és tudományos célú hasznosítását, amelyre 
a FŰTŐMŰ – Science Múzeum és Művészeti 
Központ pályázattal uniós támogatást kapott. 
Már a kivitelezés is nehezen indult, de amikor 
2010-ben folytatnunk kellett a projektet, szá-
mos problémával találtuk szemben magun-
kat. A kivitelezést végző vállalkozó folyamato-
san finanszírozási problémákkal küzdött, ami 
miatt a projekt befejezésének várható idő-
pontja egyre távolabb került az eltervezettől. 
Időközben kiderült az is, hogy a közbeszer-
zési eljárás során megjelölt műszaki tartalom 
valójában nem alkalmas a megjelölt célok 
megvalósítására. Tekintettel a szinte hétről 

hétre jelentkező problémákra, belső vizsgála-
tot rendeltem el. A vizsgálat olyan szabályta-
lanságok gyanúját vetette föl, amelyek miatt 
az önkormányzat nevében eljárva ismeret-
len tettes ellen feljelentést tettem a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi 
Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál. Ennek 
következményeként szabálytalansági eljárást 
indított a Közreműködő Szervezet, és felfüg-
gesztette a projekttámogatás kifizetését. A 
többletköltségeket a városnak kellett volna 
tovább finanszírozni, ami nem állt rendelke-
zésünkre. Ezért úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy eláll a pályázattól. A belsőépítészeti 
szempontból félig sem kész épület további 
sorsáról addig nem is tudunk gondolkodni, 
amíg a hatósági vizsgálat nem zárult le.

A Miskolci Egyetem campusának köz- és 
vagyonbiztonságára negatívan hat a Gyer-
mekváros közelsége. Többször felmerült 
már az intézmény elköltöztetése. Mikor va-
lósulhat ez meg?
A Gyermekvárost a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság működteti. Valóban 
többször felmerült már az intézmény elköltöz-
tetésének kérdése, de ennek eldöntése nem 
az önkormányzat hatásköre.
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KutatóK éjszaKÁja 2017
Az idei évben szeptember 29-én tartották meg, az immár egyre több látogatót vonzó 
Kutatók Éjszakáját. Családok, iskolás csoportok és egyetemisták is előszeretettel vesznek 
részt a programokon, melyeken most is 17 órától egészen este 23 óráig vehettek részt a 
kíváncsiskodók.

Fotó: Stumphauzer Laura

Miskolcon több helyszínen 
is színesebbnél színesebb 
programok várták az érdeklő-
dőket. Akik nem tudtak részt 
venni a rendezvényen, ők a 
Miskolci Egyetem YouTube 
csatornáján követhették nyo-
mon az eseményeket idén 
is. Több szervezet és cég is 
Egyetemvárosunkban mutat-
kozott be, és tartott érdekes 
bemutatókat, ilyenek voltak a 
Bosch, a Mályi Madármentő 
Állomás és az MVK is.
Nagy érdeklődés övezte az 
ElmeHázával közös szabadulós játékot, a bá-
nyalátogatáson szintén rengetegen mentek 
végig. A Műszaki Anyagtudományi Kar idei 
nagy attrakciója az Egyetem Főépületének 
szökőkútjában volt, hiszen ”füstbe” borítot-
ták azt, erről még élő tévés bejelentkezés is 
készült. A Konfuciusz Intézet és az Egyetemi 
Könyvtár, Levéltár, Múzeum évről évre egyre 
szélesebb körű programokkal várja a részt-
vevőket, és ez most se volt másként. Ilyen 
érdekfeszítő tevékenységek voltak például a 
Teaceremónia megismerése, harcművészeti 
bemutató, a Könyvtárban pedig a Pincétől a 
padlásig – raktári barangolás és a Lego ro-
botica is. 
Az Anyagtudományi School-Túra szintén 
nagy sikernek örvendett, hiszen látványos 
kísérleteit gyerekek és felnőttek egyaránt 
ámulattal figyelték. Ugyanez elmondható volt 
a GÉIK Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék 
által tartott Porrobbanás a konyhában előadá-
sáról, mely során otthonunkban megtalálható 
por alapú élelmiszerek (puding, instant leve-
sek, liszt, kakaó, stb.) gyúlékonyságára mu-
tattak rá megfelelő körülmények között. 

A kohászoknál idén is lehetett a látogatóknak 
kedvükre választott figurákat önteni, ezt ki-
csik és nagyok is élvezték, hiszen a formába 
illesztéstől az olvadt fém öntéséig mindent 
maguk csinálhattak. A Vizes és a Digitális te-
repasztalt is nagy érdeklődés fogadta, hiszen 
itt a vendégek alakíthatták a kísérlet menetét. 
A résztvevők többféle kvízt tölthettek ki, és 
élő társasjátékkal játszhattak, melynél a bábu 
mindenki saját maga volt.
A Takata ebben az évben is csatlakozott az 
estéhez, és gyárlátogatásra invitálta az ér-
deklődőket.  A Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon saját szabaduló-
szobákat hozott létre, a Herman Ottó Gimná-
zium Herman Laborjában pedig kísérleteket 
nézhettek meg az éjszakázók. Idén is figyel-
hettek csillagokat az érdeklődők a Dr. Szabó 
Gyula Bemutató Csillagvizsgálóban, míg a 
Megyei Központi Kórház és Egyetemi Okta-
tókórházban nyitott laboratóriumi éjszakára 
hívták a résztvevőket. Az Avasi Gimnázium - 
Avasi Laborjában egy természettudományos 
játszóház is kialakításra került.

Stumphauzer Laura
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Maga a kollégiumok 
közti vetélkedő nem 
újdonság, hiszen 
régebben, egészen 
1998-ig hasonló ver-
seny volt a STUDI-
LI, erre alapoztak a 
szervezők a Kolimpia 
megvalósításánál is. 
Az előző évekhez 
hasonlóan, a Kultúrá-
lis és Sport Bizottság 
ismét besegített a 
verseny lebonyolí-
tásban. A játékban 
30-30 fő vett részt 
kollégiumonként, és 
idén ismét a régi jól 
bevált 25 órán keresztül mérték össze tudá-
sukat a csapatok, délelőtt 11:00-ási kezdéssel. 
Voltak középtávú, hosszú távú, és azonnal 
teljesítendő feladatok is. Nem maradhattak el 
persze az alap előre megoldandó, ismétlődő 
feladatok se, ilyenek a zászlókészítés, csapa-
tinduló írás, és egy kisfilm készítése, melyek-
nek ebben az évben, a szinte mindenki által 
ismert Trónok Harca sorozat szolgált alapjául. 
Visszatérő kihívások a nap folyamán a totem-
készítés, szoba átalakítás, mely során különfé-
le témák kapcsán kell átrendezni egy szobát, 
például atomreaktor, apácazárda, vágóhíd, 
uszoda, és még lehetne sorolni tovább is.
Idén nagyobb szerepet kaptak a szabadté-
ri sportos feladatok, a leglátványosabbnak 
az emberi pramis bizonyult, amelyet tíz főből 
kellett felépíteni a csapatoknak. Az ivós fel-
adatok sem maradhattak el, melyben a kol-
légisták igen jól szoktak szerepelni, persze 

csak mértékkel. A feladatok között mindig szólt 
zene, ez feldobta a már fáradt versenyzőket, 
és igen jó hangulat kerekedett. Sok egyetemis-
ta versenyen kívül is érkezett, és buzdította a 
számára szimpatikus csapatot. Az este végé-
hez közeledve itt-ott lehetett látni a székeken 
alvó, pihenő embereket, persze olyanok is vol-
tak, akik ezt a 25 órát pihenés nélkül csinálták 
végig, folyton szurkolva csapatuknak. Sokan 
még a kötelező órákra is szakítottak időt, a 
feladatok közt, míg mások tartották a frontot. 
A 2017-es győztes az E/4-es kollégium lett, 
a nyeremények pedig az afterparty folyamán 
lefogyasztható italkuponok, illetve különféle 
társasjátékok voltak. Összességében tehát az 
elmúlt évekhez hasonlóan mindenki élvezte a 
részvételt, és valószínűleg olyan ismeretsé-
gekkel és élményekkel lettünk gazdagabbak, 
amelyeket soha nem felejtünk.

Stumphauzer Laura

IsMét 25 óra

KolIMpIa 2017
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a Kolimpia október 4. és 5. között, a 

ME-HÖK szervezésében, helyszínként a piros Rockwell szolgált ismét. Mind a hat Bolyai 

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

kreatív feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak. Az 1-es kollégium kicsit ugyan 

késve érkezett, de hősiesen teljesítette a hátralévő feladatokat kis csapatuk.

Fotó: Stumphauzer Laura MEGAZIN
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A fenntarthatóság kulcsfogalom, megkerül-
hetetlenül összekapcsolódik a jövő 
kérdésével. A jövő pedig egyre inkább nyer-
sanyagfüggő, hiszen a mindennapi életünk-
ben növekvő mértékben jelen lévő smart 
technológia nyersanyaghiányban szenved. 
Ezért fontos minden olyan kutatás, amelynek 
középpontjában a másodnyersanyagok – hul-
ladékok és maradékanyagok – hasznosítása, 
ehhez pedig környezetipari és energetikai 
alkalmazásfejlesztés áll. A Miskolci Egyetem 
vezető  szerepet tölt be a hazai nyersanyag-
gazdálkodás területén, és konzorcium-
vezetőként partnereivel – a Szegedi és Pécsi 
Tudományegyetemmel, valamint a Soproni 
Egyetemmel – 2017-től közösen a fenntar-
tható nyersanyag-gazdálkodás kutatás-fe-
jlesztésén és hazai innovációján dolgozik. 
A projekt a másodnyersanyagok hasznosítá-
sa, a környezetipari és energetikai alkal-
mazásfejlesztések mentén rendszerbe 
szervezi a jelenleg még  egymástól függe-
tlen hazai kapacitásokat és tapasztalatokat 
a partnerségben lévő egyete-
mek között. Az intézmények 
integrált kutatócsoportokat 
létesítenek, melyet a közös erő-
forrás-használat és menedzs-
ment jellemez. Ezek a csoportok 
eredményeiken keresztül növelik 
nemzetközi beágyazottságukat 
és pályázati kompetenciájukat, 
az egyetemek pedig nagyobb 
eséllyel tudják megtartani 
tehetséges hallgatóikat. 
A hazai feldolgozóipar számára 
alapvető fontosságú az őt kiszol-
gáló nyersanyag-gazdálkodás, 

amely fejlesztése, fenntarthatósága a projekt 
fő kutatási célja. Az egyetemek bíznak abban 
is, hogy az ipar mellett akár az önkormány-
zatok is tudják hasznosítani eredményeiket, 
hiszen olyan területen is innováció várható, 
mint a fenntartható vízgazdálkodás, CO2 
csökkentés, települési szilárdhulladék, mint 
erőforrás hasznosítás, amelyek ma nagyrészt 
önkormányzatokat terhelő feladatok és 
költségek. 
A Miskolci Egyetem Fenntartható nyer-
sanyag-gazdálkodás  tematikus  hálózat  fe-
jlesztése  –  RING  2017 projektje az Európai 
Szociális  Alap és Magyarország Kormánya 
társfinanszírozásával, a Pécsi Tudomány-
egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a 
Soproni Egyetem együttműködésével, teljes 
támogatási intenzitás mellett valósul meg.
A megítélt támogatási összeg: 1 382 547 590 
forint. 
További információ: ring2017.uni-miskolc.hu

Sajtóközlemény

Fenntartható nyersanyag-gazDÁlKoDÁs 
több MInt 1 MIllIÁrD ForInt KutatÁsra

Magyarország térképére tekintve Miskolc–Szeged–Pécs–Sopron olyan  „gyűrűt” rajzol fel, 
amely körbeöleli az országot. Mind a négy város régióközpont, és e négy városban nemz-
etközi hírű egyetemek találhatók. Ezek az intézmények most egymással együttműködve ku-
tatói hálózatot hoznak létre, hogy korunk egyik jelentős kérdésével, a fenntartható nyer-
sanyag-gazdálkodással foglalkozzanak.
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Fotó: internet
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Hogyan emlékszik diákéveire? Mikor és 
hogyan kapcsolódott össze az élete a Mis-
kolci Egyetemmel? Mi volt az, ami erre a 
pályára terelte?
Szombathelyen születtem, ott töltöttem gyer-
mekkoromat és az iskolámat is ott végeztem. 
Miskolcra kerülésemet a sportnak köszön-
hetem, amely azóta is részét képezi az éle-
temnek, bár az utóbbi hónapokban nagyon 
kevés időm jut rá. Akkoriban a tájékozódási 
futó válogatott tagja voltam és egy őszi ver-
senyen megkérdezte az akkori szövetsé-
gi kapitány, Bokros István – aki egyébként 
most az intézetünk oktatója –, hogy melyik 
egyetemre megyek továbbtanulni. Akkor azt 
mondtam neki, hogy ez eszembe sem jutott, 
mivel ebből a közlekedésgépészeti szakkö-
zépiskolából nem volt jellemző a továbbta-
nulás, főleg nem egyetemre. Kollégám bíz-
tatására adtam be mégis a jelentkezésemet 
a Miskolci Egyetem gépészmérnöki szakára. 

Szerencsétlenségemre első éves koromban 
szereztem egy olyan sérülést, amellyel nem 
tudtam folytatni a tájékozódási futó pályámat, 
viszont a felgyógyulásom után triatlonozni 
kezdtem, és abban is elég szép eredménye-
ket tudtam elérni, válogatotti szintig sikerült 
eljutnom. A sport mellett nagy hangsúlyt he-
lyeztem tanulmányaimra, vegyipari gépészeti 
szakirányra jelentkeztem. A diplomaszerzést 
követően felvételiztem a doktori iskolába. Ak-
koriban a szaktanszéken olyan környezetben 
folytattam tudományos tevékenységemet, 
ahol a nem túl nagy létszámú végzős évfolya-
mok mellett a kollégák kutatásai főleg az ipari 
megbízásokra korlátozódtak. Ahhoz, hogy ki-
váló minősítésű doktori védést teljesítettem, 
egy iparból érkezett téma és Ortutay Miklós 
témavezetőm hathatós segítsége kellett. Né-
hány év múlva tapasztalt vezető oktató kol-
légák szinte egyidőben mentek nyugdíjba, 
így egyetlen minősített oktatóként elkerül-

hetetlen volt, hogy 
t anszékveze tővé 
váljak. Tudományos 
pályám elején, jelen-
tős vezetői és admi-
nisztrációs terhek, 
csökkenő oktatói és 
növekvő hallgató 
létszám, a BSc/MSc 
képzés beindulásá-
val növekvő órater-
helés mellett kellett 
a tanszék működé-
sét biztosítani. Tíz 
év elteltével, ma egy 
olyan intézetet veze-
tek, amely tudomá-
nyos tevékenység, 

Interjú Dr. sIMénFalvI zoltÁnnal, a gépész-
MérnöKI és InForMatIKaI Kar új DéKÁnjÁval
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Dr. Siménfalvi Zoltán, az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet igazgatója 2017. 

júliusában vette át egyetemünk rektorától az egy évre szóló dékáni kinevezését. Az 

interjú második részletét a következő, novemberi lapszámunkban olvashatjátok.

Fotó: Kiss Viktor
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oktatási terhelés, hallgató kibocsátás, projekt 
tevékenység, saját bevételek és végzett dok-
toranduszok tekintetében is a legjobbak kö-
zött van. Pályámat azóta is rendszerint új és 
ismeretlen feladatok, kihívások kísérik, köztük 
az előző ciklus dékánhelyettesi és a jelenlegi 
dékáni megbízatás.

Hogyan alakultak a kar felvételi statiszti-
kái? Milyen tervei vannak a beiskolázásra, 
illetve a képzések népszerűsítésére? 
Nincs szégyenkezni valónk, idén szeptem-
berben tíz alap- és öt mesterszakunkkal in-
dultunk el, a karra 606 hallgatót vettünk fel, 
a legtöbbet a Miskolci Egyetemen. A hallgatói 
minőségünk javul, a legtöbb BSc szakunkon 
350 feletti átlagpontszám tapasztalható. Azon 
pályaválasztás előtt állóknak, akik már szakot 
választottak, de még nem döntötték el, hogy 
melyik egyetemre felvételiznek, azt tanácso-
lom, nézzék meg, hogy milyen a múltja a ki-
szemelt intézménynek. Nyilvánvalóan nem 
kizárólag a múltból kell táplálkoznunk, de a 
professzoraink – akiknek szobrai a Miskolci 
Egyetemen sorakoznak – olyan munkát vé-
geztek az elmúlt évtizedekben, amelyet nem 
lehet egyik hétről a másikra létrehozni. Anyagi 
támogatással a legmodernebb laborokat fel 
lehet építeni, műszereket meg lehet vásárol-
ni, de olyan tapasztalat és szaktudás, amely 
itt él, kevés van az országban. Lehet, hogy 
nem mi adjuk a legnagyobb lexikális tudású 
mérnököket és informatikusokat, de a felmé-
rések alapján vállalati partnereink elégedettek 
hallgatóink szakmai és gyakorlati felkészült-
ségével. Bátran – az eduline.hu 2017. júniusi 
szavazás eredményeként tényszerűen is – ál-
líthatom, hogy hallgatóink az ország legszebb 
campusán tanulnak. Hála hagyományőrző 
hallgatói öntevékeny csoportjainknak és el-
hivatott kollégáinknak a gólyatábortól a diplo-
maosztóig részesei lehetnek a selmeci szel-
lemben megvalósuló eseményeknek. Ebben 
a környezetben, ha egy hallgató szorgalmas 
és ambiciózus, rengeteg lehetősége van a fej-
lődésre. Ösztöndíjak, sportolási lehetőségek, 
külföldi részképzések, alapítványi támogatá-
sok, projekt részvételek növelhetik diplomá-
juk értékét. A kiemelkedő hallgatóknak sokkal 
több lehetősége van érvényesülni a Miskolci 

Egyetemen, ezek az elért eredmények pedig 
egy önéletrajzban mind előnyt jelentenek a 
munkáltatóknál. 
Szeretnék a beiskolázáshoz egy intézetemet 
érintő, követendő példát említeni. A MOL Pet-
rolkémia Zrt. (Szerk: korábbi TVK) mérnökei 
utánpótlása érdekében különböző progra-
mokat kezdett el kidolgozni. Már általános 
iskolában szeretnék a gyerekek érdeklődését 
felkelteni, továbbá az elmúlt évtizedekben jól 
működött szakközépiskolákban támogatnák 
a vegyipari területhez közel álló képzéseket. 
Döntésük indoka, hogy kiemelt fontosságú 
a vegyipari gépészmérnök utánpótlás biz-
tosítása, ezért együttműködési szerződés 
keretében folytatott rendszeres fejlesztési 
támogatás, ösztöndíj programok, ipar által 
kezdeményezett hallgatói és KFI feladatok 
mellett közös beiskolázási tevékenységet is 
folytatni kívánnak. Ezt oly módon képzeljük 
el, hogy egyetemi és vállalati kollégák együtt 
próbálják meggyőzni a leendő hallgatókat, 
hogy a Miskolci Egyetemtől értékes diplomát, 
a vállalattól pedig hosszútávú, versenyképes 
munkahelyet kaphatnak. 
A beiskolázás és népszerűsítés fontos ele-
meként ezekben a napokban készül el a 
beiskolázási anyagunk és a kar egészét be-
mutató kétnyelvű kiadványunk, néhány héten 
belül pedig megjelenésében és tartalmában is 
megújul honlapunk.

Boldizsár Csongor
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Fotó: Kiss Viktor



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

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

Eddig 60 fiatal oktató és kutató kapott anya-
gi támogatást szakmai előrehaladásához. 
Közülük többen tudományos fokozatot sze-
reztek, vagy a támogatás segítségével tel-
jesítették a fokozatszerzésükhöz szükséges 
kritériumokat, nemzetközileg is minősített 
tudományos cikket írtak, miközben aktívan 
részt vettek a hallgatók sikeres tanulmányi 
előrehaladásának támogatásában, és tökéle-
tesítették nyelvtudásukat.
A Program keretében a műszaki karok BSc 
képzésben részt vevő első éves hallgatói 
a lemorzsolódás csökkentése érdekében 
személyre szabott konzultációkon vehettek 
részt olyan alaptárgyakból, mint matemati-
ka, fizika, mechanika és informatika. A Mis-
kolci Egyetem díjmentes beiskolázási és 
középiskolai tehetséggondozási eseményeit, 
rendezvényeit is támogatta a Program. Az 
érettségire való felkészülést segítő egyetemi 
konzultációs órák matematikából, fizikából, a 
tudománynépszerűsítő rendezvények a fizi-
ka izgalmas területeiről mind a Terplán Zénó 
programnak köszönhetően valósultak meg 
az elmúlt évben. Ugyancsak ez a Program 
támogatta a felkészülést a Miskolci Egyetem 

tavalyi tanévben elnyert újabb sikeres pályá-
zataira is.
2017. szeptember 13-án és 14-éna Miskolci 
Egyetem Szakmai Konferencián mutatták be 
a Terplán Zénó programban részt vevő fiatal 
oktatók, kutatók eddig elért eredményeit. A 
2016/17-es tanév kiemelkedően teljesítő fi-
atal oktatói közül négyen díjat is átvettek az 
egyetem Rektorától és Kancellárjától: a Mű-
szaki Anyagtudományi Karon dr. Mikó Tamás 
tudományos munkatárs, a Műszaki Földtudo-
mányi Karon Kolencsikné Tóth Andrea tanár-
segéd, a Gépészmérnöki és Informatikai Ka-
ron dr. Burmeister Dániel egyetemi docens és 
Somogyiné dr. Molnár Judit egyetemi docens.
Az Egyetem vezetésének célja, hogy per-
spektívát tudjon nyújtani fiatal oktatóinak, 
kutatóinak, és a jó gyakorlatot kiterjeszthes-
se az Egyetem összes karára. Ily módon a 
Miskolci Egyetem oktatói-kutatói közösséges 
stabil és biztosított legyen. 
Terplán Zénó professzor legendás tanára volt 
a Miskolci – akkor még Nehézipari Műszaki – 
Egyetem Gépészmérnöki Karának. Mérnökök 
százai figyelték a Gépelemek előadásokon 
professzor úr tökéletes rajzait és izgalmas, 
tudománytörténeti érdekességekkel színesí-
tett előadásait. Jobb és bal kézzel egyszerre 
rajzolt a táblára mértani pontosságú egyene-
seket és köröket, melyekből pillanatok alatt 
tengelyek, csapágyak, fogaskerekek lettek. 
Hasonló iskolateremtő egyéniségekben gaz-
dag múltra tekintenek vissza az egyetem mű-
szaki karai, és eljött az idő, hogy az ő hitüket, 
elszántságukat folytatva megújuljanak a Ter-
plán Zénó Program segítségével is.

Sajtóközlemény

A Miskolci Egyetem Rektora és Kancellárja a Szenátus 219/2016. sz. támogató határoza-
tával, az Egyetem saját forrásainak felhasználásával a magyar felsőoktatásban egyedülálló 
programot hirdetett meg. A Terplán Zénó professzorról elnevezett, a műszaki karok reform-
programja félidejéhez érkezett.

sIKeres év van a MIsKolcI egyeteM 
terplÁn zénó prograMja Mögött
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Az elmúlt évtized egyik legfontosabb társa-
dalmi problémáját az egyre nagyobb mérték-
ben megjelenő migráció jelenti. Ez a problé-
ma nem csak Magyarországon eredményez 
komoly gondokat, hanem egész Európában 
és a szomszédos kontinenseken is. A konfe-
rencia, a Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék 
négy éven át tartó kutatás összefoglalásának, 
bemutatásának céljából jött létre. Mint a kon-
ferencia nevéből is adódik, a kutatás fő célja 
a Magyarországon zajló kivándorlási folya-
matok vizsgálata, feltérképezése és elemzé-
se volt. 
A konferencia köszöntőjét Prof. Dr. Kocsis 
Károly, a Földrajz-Geoinformatikai Intézet 
intézetigazgatója, akadémikus tartotta. A kö-
szöntőt követően a kutatás vezetője, Siskáné 
Dr. Szilasi Beáta tartotta meg előadását a ku-
tatás menetének, eredményeink bemutatásá-
ról. Megtudhattuk, hogy a kutatásban az okta-
tókon, doktoranduszokon kívül a hallgatók is 
részt vehettek. Terepi felvételeket készítettek 
és kérdőíves információgyűjtéssel segítették 
a kutatást, amelyek a kivándorlási szándék 
felmérésére vonatkoztak. A kutatásban nem 
csak Magyarországon élő lakosok kivándor-
lási szándékát vizsgálták, hanem már kiván-
dorolt magyar állampolgárokat is bevontak az 
információgyűjtésbe. Közelebb kerültek a ku-
tatás által a kivándorlási szándékok okainak, 

illetve a kivándorlást befolyásoló tényezők 
megismeréséhez. A magyarok három fő 
célországa: Németország, Nagy-Britannia, 
és Ausztria. Ausztria migrációs szempontból 
azért is jelentős ország számunkra, mert napi 
szinten 75000 magyar ingázik át.  A kutatás 
eredményeképpen három saját adatbázist 
sikerült a gyűjtött adatokból elkészíteni. A 
továbbiakban két szakaszban hallhattak a 
résztvevők előadásokat a kutatásban részt 
vevő kutatóktól, akik nem csak az egyete-
münkről, hanem más intézményekből is ér-
keztek. Illetve hallhattunk a kutatás témájá-
hoz kapcsolódva különféle előadásokat. 
A következő előadások hangzottak el: Cirku-
láció a nemzetközi migrációban; A nemzet-
közi migráció szerepe Európa etnikai-nyelvi 
arculatának átalakulásában, a 20. század 
derekától napjainkig; A magyar fiatalok erő-
södő kivándorlási szándékának kiváltó okai 
és jellemzői; Fiatalok európai mobilitásának 
jellemzői; Migrációs regionális profilok Ma-
gyarországon; A magyar munkaerő-vándor-
lás földrajzi mintázatai és hatásai Európában; 
Migrációs burok és migrációs potenciál. 
A kutatásban részt vevők eredményeiket kü-
lönböző hazai, illetve nemzetközi konferenci-
án mutatják be, valamint 2018 elejére várható 
a lektorált tanulmánykötet. 

Németh Niki

2017. szeptember 27-én került megrendezésre a Legújabb kivándorlási trendek Magyaror-
szágon elnevezésű konferencia a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának Föld-
rajz-Geoinformatikai Intézetének jóvoltából. A konferencia helyszíneként XIII. előadó szolgált.

legújabb KIvÁnDorlÁsI trenDeK MagyarorszÁgon
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Az együttműködés keretein belül a Parád-
fürdői Kórház és a Miskolci Egyetem ötvözni 
kívánja a gyógyító, kutató és oktató tevéke-
nységet a balneológia, illetve a balneo-
terápia területével. A hazai termálvízkincs 
egészségügyi szempontú hasznosítása nagy 
lehetőség a betegségek megelőzésben, 
gyógyításban, valamint a rehabilitációban.
Parád több mint 250 éve része a magyar 
fürdőkultúrának. A jellegzetes illatú és 
ízű vasas-timsós parádi vizet évszáza-
dok óta használják nőgyógyászati, bőr- és 
mozgásszervi betegségek gyógyítására külső-
leg és ivókúra formájában belsőleg egyaránt.

A Parádfürdői Állami Kórház és a Miskol-
ci Egyetem közötti együttműködés egyik fő 
célja olyan közös kutatások megvalósítá-
sa, melyek kiterjednek a gyógyvizek hidro-
geológiai vizsgálatára, humán-egészségügyi 
hatásának bizonyítására és a terápiás le-
hetőségek bővítésére. A tudományos ku-
tatások mellett az együttműködő felek vállal-
ják közös szakmai tudományos programok, 
képzések, továbbképzések szervezését, 
továbbá az Egészségügyi Kar egészség-
turizmus-szervező és gyógytornász hall-
gatóinak gyakorlati képzését.

uni-miskolc.hu

Együttműködési mEgállapodás

a parádfürdői állami kórház

Együttműködési megállapodást kötött 2017. szeptember 29-én  a Parádfürdői Állami 
Kórház és a Miskolci Egyetem. A megállapodást a kórház részéről Dr. Stumpfné Dr. Rabó-
czki Anita főigazgató főorvos, az egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor, Prof.  Dr. 
Kiss-Tóth Emőke, az Egészségügyi Kar dékánja, és Prof. Dr. Szűcs Péter, a Műszaki Földtu-
dományi Kar dékánja írta alá.
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Fotó: Tóth Viktor 
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MUNKALEHETOSÉG!MMUUNNKKAAKAKKAK LLEEHHEETTOOTOT SSÉÉGG!!

GARANTÁLT MUNKALEHETOSÉG

KERESS VELÜNK!diakallas.hu

Hozd el egy barátodat és részesüljetek
mindketten 10 ezer forint bónuszban!

A régió egyik legszínvonalasabb gyáregységébe várjuk jelentkezéseiteket!

kiemelt bérezés      extra bónuszok      ingyenes buszjárat
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Először is abban szerettem volna megbi-
zonyosodni, hogy valóban többen vannak-e 
idén a külföldi diákok. Milyen volt a helyzet 
az elmúlt években? Mióta járnak egyáltalán 
külföldi diákok az egyetemünkre? Igen, 
valóban jóval több külföldi diák tanul az egye-
temünkön  idén, mint akár két évvel ezelőtt. 
A ’90-es években főleg az olaj-
mérnöki szak iránt volt jelentős 
az érdeklődés. Az ERASMUS 
program megjelenésével, 
azonban az egyetem szinte 
összes kara bekapcsolódott  a 
külföldi hallgatók fogadásába. 
A Miskolci Egyetemen tanuló  
ERASMUS hallgatók száma 
tanévenként eléri a 90-100-
at. Emellett a 2013/2014-es 
tanévben a Magyar Kormány 
elindította a Stipendium Hun-
garicum ösztöndíj programot 
is. Mivel célként került kitűzésre 

egy országos szinten  12 ezres SH hallgatói 
létszám elérése, így várhatóan nálunk is 
tovább fog  nőni  az SH hallgatók száma az 
elkövetkezendő években. Számuk jelenleg 
egyetemünkön évről évre megduplázódik. 
Míg a 2013/2014-es tanévben csak egyetlen 
diák érkezett hozzánk, idén már 246 Stipendi-
um Hungaricum ösztöndíjas hallgatót számol-
hatunk össze. 
És hogy honnan is érkezik ez az egyre 
növekvő létszámú hallgatóság? A Stipendium 
Hungaricum a keleti és a déli nyitás jegyében 
alakult meg. Így a tanulók például Afrikából, 
Latin-Amerikából, Közép-Amerikából, Közel- 
és Távol-Keletről érkeznek. Idén a legtöbben 
Jordániából, Indiából és Algériából jöttek. 
De megfordulnak diákok például Kínából, 
Brazíliából, Törökországból és még rengeteg 
helyről.
Az is biztosan megfordul a fejünkben, 
hogy vajon milyen céllal érkeznek ide a 
külföldiek? Az ösztöndíj program lehetőséget 

stIpenDIuM hungarIcuM, 
avagy lEhEtőségEk tErEmtésE világszErtE
Egyetemisták vagyunk, mindenki pontosan tudja milyen érzés, amikor fáradtan végigballa-
gunk a hosszú, emberektől nyüzsgő folyosón, és szinte nem is tudjuk pontosan, mi történik 
körülöttünk. Azonban, ha kicsit odafigyelünk arra, kik is jönnek velünk szembe, valami válto-
zást érzékelhetünk. Ugyanis az idei évben sokkal több külföldi diákot láthatunk jönni-menni 
az egyetemünkön. Erről a változásról beszélgettem Sándor Krisztinával, a Tudományos és 
Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság ügyvivő szakértőjével.
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Fotó: internet
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ad a hallgatóknak, hogy teljes diplomát adó 
képzésben, részképzésben mester vagy dok-
tori tanulmányokat folytassanak. 
A program intézményi megvalósítása szá-
mos új feladat elé állítja az intézményt. Ezek 
megoldására 2015/2016-ban felállításra 
került az SH Mentor csoport, amelynek fela-
data a külföldi hallgatók beilleszkedésének 
támogatása. Elkészült az egyetemi SH sza-
bályzat is. 
Nagy kérdés, hogy miután olyan messziről 
eljöttek ide tanulni, emellett még jól is 
teljesítenek, vajon mit kezdenek az egye-
tem után? Hogyan lehet az egyetemünkön 
megszerzett tudást kamatoztatni az ő 
országaikban? Vagy az diploma megszer-
zése után is maradnának? Erre egyenlőre 
még nincs válasz, hiszen az első körben 
érkezettek csak idén, ill. tavaly szerez-
tek diplomát. Terv szerint tudásukat saját 
országaikban kamatoztatják. Az SH alumni 
kiépítése folyamatban van.

 Az SH ösztöndíj program két legnagyobb cél-
ja a keleti és déli nyitással a kapcsolatépítés, 
valamint az oktatás minőségének a maxi-
mumra emelése, hogy egy olyan piacképes 
angol nyelvű képzést tudjon ajánlani az egész 
világnak, amely megállja a helyét ösztöndíjak 
nélkül is. Reméljük sikerül ezt elérni!

Krajnik Dorka
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FelhívÁs egyeteMIstÁKnaK! 
selFIzz és nyerj!
Kontakt címmel kiállítást nyitunk a ME BTK-n, a Középiskola művészeti diákjainak munkáiból 
(október 26, 15 óra, B/2-es épület, 1. emelet)! A képek az identitáskeresésre, az önmagunk-
hoz és másokhoz vezető utakra reflektálnak.

Selfizz a Neked leginkább tetsző alkotással a 
Megnyitón, vagy november 10-ig bármikor, és  
legyen ez a profilképed egy napig! Küldd el a 
linket a boleva@uni-miskolc.hu email címre 
november 10-én, 20:00-ig!
A selfizők közül sorsolunk, és ha Te vagy a 
szerencsés, kapsz a képből egy nyomatot, 

valamint nyersz két páros belépőt a Paddy and 
the Rats november 24-ei koncertjére, a Hely-
nekembe!
További információkért keresd a Facebookon 
a "Kontakt. A hozzád vezető út. (Kiállításmeg-
nyitó)" c. eseményt.

Alkalmazott Társadalomtudományok
Intézete
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A rendezvényen a hegesztés iránt érdeklődő 
gépészmérnök és nemzetközi hegesztőmér-
nök hallgatók mellett a régióból érkező ipari 
szakemberek, gyakorló hegesztőmérnökök is 
részt vettek. 
A szakmai nap a Müncheni Alkalmazott Tu-
dományok Egyeteméről érkező Dr. Gerald 
Wilhelm professzornak a Lorch Speed eljárá-
sok elméleti és gyakorlati alkalmazhatósága 
című előadásával kezdődött, 
amelyet gyakorlati bemutatók 
követtek. Az önálló géptesztre 
is lehetőséget biztosító bemu-
tatók során a mérnökhallgatók 
és hegesztő szakmérnökök 
önálló gépteszt formájában 
kipróbálhatták a legkorsze-
rűbb technológiákat. A délután 
folyamán az érdeklődőknek 
lehetőségük volt megismerni 
a Speed eljárásokat normál 
és kényszerhelyzetű hegesz-
tésnél, a TF-Pro hideghuzalos 
AWI hegesztést vékony és 
vastag alumíniumlemezeknél, 

valamint a hegesztési folya-
mat minőségbiztosításába is 
betekintést nyerhettek a Lorch 
szemszögéből.
A Lorch vállalattal való együtt-
működés jegyében Dr. Gerald 
Wilhelm professzort a Gépész- 
mérnöki és Informatikai Kar 
hivatalos vendégprofesszorrá 
fogadta. A vendégprofesszori 
kinevezést Dr. Siménfalvi Zol-
tán megbízott dékán adta át Dr. 
Lukács János intézetigazgató 
jelenlétében, a mesterszakos 
gépészmérnök hallgatóknak 

szóló első vendégprofesszori előadás ele-
jén. Wilhelm professzor, aki másodállásban a 
Lorch alkalmazástechnikai vezetője, a ter-
vek szerint az elkövetkezendő két évben be-
kapcsolódik a Kar oktatási tevékenységébe, 
amelynek keretében MSc, EWE/IWE és PhD 
szinten fog előadásokat és konzultációt tartani 
a hallgatók számára.           Dr. Gáspár Marcell

Az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet a villamos ívhegesztő berendezése-
ket gyártó Lorch magyarországi képviseletével, a Rechnen Hegesztőház Kft-vel közösen 
hegesztési szemináriumot szervezett a védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés korszerű 
eljárásváltozatait jelentő Lorch Speed eljárásokról.

lorch hegesztésI szeMInÁrIuM 
a lEgkorszErűbb ívhEgEsztő tEchnológiákról
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19Fókuszban

A Cserehát dombvidékén elhelyezkedő kúria 
2 hektáros területen fekszik, és kifejezetten 
nagyobb csapatok számára lett kialakítva. 
Az Egy Maszk csoportjából is majdnem min-
denki részt vett a hétvégén, amely első napját 
több támogató, köztük Káelné Kovács Rita 
is végigkövette, aki az Uni-Hotel Diákotthon 
igazgatója és az Északkelet-magyarországi 
Regionális Versmondó Egyesület elnöke.
Nádasy Erika színművésznő viszont nem tu-
dott részt venni az eseményen, így a diákve-
zető, Potonyecz Fanni koordinálta a hétvégét. 
Ami persze nem csak a pihenésről szólt, sőt! 
Koncentrációs, szituációs és improvizációs 
játékokat játszottak, zenéltek, emellett pedig 
fórum- és versszínházas próbákat tartottak, 
mivel hamarosan középiskolákban fogják 
ezeket előadni. Aztán az esti közös sütögetés 
sem maradhatott el, mivel sikerült elcsípniük 
az utolsó napos hétvégét.
Persze elsődleges céljuk az volt, hogy az 
új tagokkal összerázódjon a csapat, jobban 
megismerjék egymást, és ráhangolódjanak 
a színház világára, de emellett a már kitűzött 
célokkal is foglalkozniuk kellett. Az idén az 
Egy Maszk tervei megvalósítá-
sához immár állandó helyszínt is 
kapott, mégpedig a Galéria felett 
már nem üzemelő Frei kávézó 
helyiségét. A felújítás folyamato-
san zajlik, és novembertől szinte 
állandóan nyitva tart majd a drá-
makör műhelye.
Viszont addig sem áll meg a csa-
pat, ugyanis egy Highland Bas-
tards koncerttel indították az ok-
tóbert a Rockwell klubban, majd 
a további koncertek, improvizá-
ciós, Slam poetry, Prolihisztor, 

versszínházas, táncos, író-olvasós, karaoke 
és versenyzős estek mind-mind a klubhelysé-
gükben lesznek megtartva ebben a tanévben. 
Ezeken kívül előadásokkal is készülnek, Mro-
zek A nyílt tengeren és Jean Genet Cselédek 
című darabjaik már novemberben láthatóak 
lesznek.
De nem csak az egyetemistákra gondoltak 
ám, mert megmérettetést rendeznek kö-
zépiskolásoknak is, de a szépkorúakat sem 
hagyják ki terveik közül. Természetesen idén 
is lesznek hagyományos rendezvények, mint 
például az Adventi ünnepi est, de nagyon 
szeretnének képzőművészeti kiállítást is 
szervezni az egyetem diákjainak munkáiból. 
Ez persze csak az elkövetkezendő pár hó-
nap, mert van még jó pár ötlet a tarsolyukban. 
Tehát idén sem fog unatkozni az egyetemi 
színjátszó körünk, dolguk akad elég, úgyhogy 
a jól megérdemelt pihenés után jöhet a folya-
matos munka azért, hogy mindent meg tudja-
nak valósítani programtervezetükből. További 
kitartást kívánunk nekik hozzá!

Tóth Evelin

KéseI nyÁrI szüneten volt 
az EgyEtEm drámaműhElyE
Október elejét egy közös tréninghétvégével indította az Egy Maszk. A nyáron tartott Élő 
Adás elnevezésű adományozó esten kapta a lehetőséget a csapat, hogy eltölthessenek 
három napot Szemerén, a Perlik-Expert Kúria és Falusi Vendégházban.

MEGAZIN
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20 fókuszban

First off, let’s take a look at ourselves. Peo-
ple often see us as a pessimistic, introvert 
nation because we don’t walk around with 
smiles on our faces, we don’t help them when 
they’re lost in the streets or ask us to take a 
picture for them, but that’s far from reality. I’d 
say there’s two types of Hungarians: one that 
speaks English and one that doesn’t. The for-
mer tends to live up to European standards 
and helps at every possible opportunity while 
the latter either doesn’t know how to react or 
does so using a weird mix of sign language 
and “Hunglish” that nobody seems to under-
stand.

What about them, though? As far as I 
can remember, we have always been 
jealous of the west, but what for? 
Sure, the English have their tea and 
the States are proud of their freedom. 
I’d say that’s no reason to look up to 
them. In fact, the English have never 
triumphed in a war without help, let 
alone achieve the mighty feat of win-
ning a round of Beer Pong. We’re cer-
tainly thankful for the language they 
gifted the world with, it’s so simple that 
even they can understand it, although 
they do have a tendency to butcher it in 

speech in every way they can think of. When 
did “my” become “me”? As for their American 
counterparts, we definitely have noticed the 
generic pop music and fast food industry that 
made it through the ocean, it’s hard not to no-
tice their “in your face“ style. Sadly, they’re yet 
to show us anything of use.
While the rest of Europe are good examples 
of what we should aim to be like in the future, 
they’re nowhere near perfect. The Vikings up 
north are so boring they might as well not ex-
ist and the French are too lazy, even for us. 
We also dislike Germany’s continued effort at 
trying to occupy our polish brothers whenever 

they have the chance and the Slavic 
people are just an exaggerated ver-
sion of us.
I could go on forever, but I think the 
point should come across at this point. 
Stereotypes are all at least partly true, 
but they’re best not taken seriously. 
We clearly aren’t the friendliest bunch, 
but that’s just something we should 
embrace and share a laugh at with our 
foreign guests.

Demeter Péter

ForeIgners wIth a hungarIan eye
Living in the middle of Europe and closed off by the Carpathians, we Hungarians tend to forget 
just how few foreigners live in our tiny little country. However, times are changing and it’s easier to 
relocate than ever before. Hungary is becoming a more and more eye-catching destination, but 
we can’t let outsiders judge our homeland without doing the same to them.
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Mindenek előtt fontos megérteni, miért is le-
het veszélyes ez számunkra. Ezeket a cik-
keket két csoportra lehet osztani: egyikük a 
relatíve jelentéktelen, szenzációt keltő, úgy-
nevezett „clickbait”, melynek célja a lehető 
legtöbb like, megosztás, kattintás a reklámok-
ból való bevétel érdekében. Őket egyáltalán 
nem nehéz kiszúrni, legtöbbször egy híres 
színész betegségét vagy hasonló, érzelmeket 
kiváltó információt próbálnak elhitetni velünk. 
A második a propaganda, mely a politikai 
nézeteink megváltoztatása érdekében ferdíti 
a valóságot, de sokszor épp csak annyira, 
hogy még hihető legyen. Céljuk leginkább a 
gyűlöletkeltés, legyen az pártok vagy ember-
csoportok irányába, ami nem csak a társada-
lom közti szakadékot növeli, hanem érthető 
okokból akár komolyabb katasztrófához is 
vezethet.
Mit tudunk tenni, hogy ne legyünk ilyen át-
verések áldozatai? Ugyan a Facebook és a 
Google is próbálja tökéletesíteni algoritmusa-
it, sose fogják tudni teljes mértékben kiszűrni 
az álhíreket. Érdemes minden megosztó vagy 
gyanús cikknél ellenőrizni a forrást. Minden-
képp kerüljük az ismert propagandaoldalakat 
és a szerző nélküli írásokat. Ebben rövidesen 

segíteni is fog minket a Facebook a jelenleg 
tesztelés alatt álló kontextus gombjukkal, 
amely egy nyomásra megmutatja majd eze-
ket nekünk. Ide tartozik még a szatirikus ol-
dalak jelenléte is. Ők humor céljával, direkt 
gúnyolnak ki más hírforrásokat, újságírókat. 
Ugyan viccesek lehetnek ezek az irományok, 
ne felejtsük el, hol olvastuk őket, fontoljuk 
meg a mögöttes jelentésüket, de semmiképp 
se keverjük őket a valóságon alapuló újság-
írással.
Segíthet még a tények áttekintése: egyszerű-
en utánanézünk az eseménynek más oldala-
kon és megnézzük, egyeznek-e a tényszerű 
adatok. Ha nem, kérdezzünk rá, miért. Az idő 

teltével derülhetnek ki új adatok, 
ilyenkor természetesen vessük 
össze a dátumokat is. Amennyi-
ben rendelkezésre áll egy szak-
értő ismerősünk, szintén célszerű 
felkeresni.
Napjainkban sajnos muszáj nyi-
tott szemmel és füllel járnunk, egy 
kicsit paranoiás módon megkö-
zelíteni mindent, amit olvasunk, 
hiszen sosem tudhatjuk, mikor 
szeretnének hazudni nekünk.

Demeter Péter

ÁlhíreK

Az utóbbi évtizedben mindannyiunknak megváltozott a médiafogyasztása, hiszen nem csak 
a fiatalság kerüli a hagyományos, reklámokkal teli TV-t és rádiót, hanem az idősebb gene-
rációk is egyre inkább átállnak a közösségi média használatára. Az itt található hírek azon-
ban nagy veszélyt jelentenek, sokszor valótlan forrással rendelkeznek, kifejezetten az ember-
ek átverésére lettek megírva.

Trend&Tech
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22 One step 

Bemutatkozás, a kezdetek
Dr. Bodnár István középiskolai 
tanulmányai alatt fedezték fel, 
hogy van némi tehetsége a mű-
szaki dolgokhoz, ekkor döntötte 
el, hogy továbbtanul, mégpedig 
itt, a Miskolci Egyetemen. 2006 
és 2010 között végezte el a 
villamosmérnöki alapképzést, 
ezután két évig gépészmérnök 
mesterszakos hallgató volt. 
2012-től 2015-ig pedig a Sályi 
István Gépészeti Tudományok 
Doktori Iskolában tanult. A mes-
terképzése alatt jött rá arra, hogy a kutatói 
és tudományos munka csak úgy működhet, 
hogyha az egyetemen marad, hiszen a tudo-
mány legfelsőbb szintű képviselője a felsőok-
tatás. Jelenleg a villamosmérnöki szakon 
belül a villamos energetika specializáció ve-
zetője az egyetemünkön. 

Az egyetemi oktatóvá válás lépései
Azt mindenki látja, ahhoz, hogy valaki az 
egyetemen taníthasson, nagyon sokat kell 
tanulni. De a feladat ez után sem egyszerű. 
Az oktatóvá válásnak több szintje van, ame-
lyeket teljesíteni kell, emellett pedig egy bo-
nyolult feltételrendszernek kell megfelelni. 
2011-ben megváltozott a jogszabály a fel-
sőoktatásban, mégpedig abban, hogy azok 
lehetnek tanársegédek, akiknek megkezdett 
doktori képzésük van. A tanársegéd szint-
je után a következő az adjunktusi pozíció, 
amelyhez már megszerzett doktori fokozat 
szükséges. Pár év kutatási és oktatási ta-
pasztalat szerzése után jöhet a következő 
szint, ekkor válhat az adjunktus egyetemi 

docenssé. Dr. Bodnár István véleménye sze-
rint idáig nem olyan nehéz eljutni. Még 3 év 
szükséges számára, hogy docens lehessen. 
A különböző publikációk és kutatások sem 
jelentenek neki nehézséget, évente 6-8 cik-
ket készít, amelyben a hallgatók is szívesen 
segítenek és társszerzőként meg is jelennek. 
Az igazi kihívás ez után jön, az egyetemi pro-
fesszor szintre való eljutás. Hazai és külföldi 
publikációk, hivatkozások gyűjtése, akadémi-
ai doktori cím, valamint az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának kinevezése szükséges 
ahhoz, hogy valaki professzor lehessen. Ezt 
a szintet az egyetemi oktatók kb. 20-25 szá-
zaléka teljesíti.

A tanári szakma nehézségei és szépségei
Dr. Bodnár István úgy gondolja, hogy a leg-
nagyobb nehézséget az jelenti, hogy va-
lamilyen tudományos kutató munkát kell 
végezni, amelyhez néha nincsenek meg a 
megfelelő körülmények. Sokszor csak apró-
ságok hiányoznak és a kutatás időszükség-
lete. Egyrészről az anyagi források hiánya 

hogyan legyeK egyeteMI oKtató?
Tudom régen volt, de próbáljunk meg visszaemlékezni óvodás éveinkre! Mi volt akkor a 
legnagyobb álmunk? Sokan űrhajósok vagy éppen autóversenyzők akartak lenni. Most 
pedig nézzük meg, hol is tartunk? Az óvodás vágyak butaságnak tűnnek, mintha csak egy 
álomvilágban éltünk volna. Dr. Bodnár István egyetemi adjunktussal beszélgettem, akinek az 
óvodás vágya egyáltalán nem tűnik butaságnak, hiszen már egészen kisfiú kora óta tudós 
szeretett volna lenni, már akkor lenyűgözte a tudomány. Ő segített nekem megválaszolni azt 
az egyszerű kérdést, hogy hogyan lehetünk egyetemi oktatók?
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23One step
jelent gondot, másrészről az ipar csak azokat 
a kutatásokat támogatja, amelyekből későbbi-
ekben hasznuk lesz. Emellett hatalmas kitar-
tásra és elszántságra van szükség a sok éves 
tanuláshoz, a szintekhez, amelyeket teljesíte-
ni kell. Pályakezdőként sincs egyszerű dolga 
a tanároknak. Gondoljunk csak bele, hogy va-
laki doktoranduszként kiáll a nála pár évvel fi-
atalabb hallgatók elé órát tartani. Magabiztos-
ság nélkül nem túl jó első benyomást kelt az 
ember. Persze ott van még a tanár-diák kap-
csolat is, amely alapját a tisztelet kellene hogy 
adja, de előfordul, hogy a hallgatók köszönés 
nélkül elsétálnak a tanárok mellett, vagy észre 
sem veszik, hogy elkezdődött az óra, tovább 
hangoskodnak. Ezek az apróságok bizony 
nagyon rosszul tudnak esni. Emellett mégis 
megéri tanárnak, oktatónak lenni, hiszen van-
nak olyan pillanatok, amelyek minden nega-
tív tapasztalatot és élményt feledtetni tudnak, 
mert örökké beégnek az emlékezetünkbe. Az 
interjúalanyom egyik legkedvesebb emléke, 
amikor egy évfolyam utolsó előadását megtar-
totta, majd elbúcsúzott tőlük, sok sikert kívánt 
a további életükhöz, mire a tankör felállt és 
mindenki tapsolni kezdett. Ekkor úgy érezte, 
hogy tényleg nem hiába tartotta azokat az órá-
kat, van értelme a fáradozásnak.

Jó tanár vagy rossz tanár?
Dr. Bodnár István azon a véleményen van, 
hogy nincs olyan, hogy jó tanár vagy rossz ta-

nár. Szerinte minden órát úgy kell megtartani, 
hogy az adott hallgatóság minden egyes tagja, 
természetesen azok, akik szeretnék is, meg-
értse az anyagot. Egy igazi oktató még a félév 
elején, az első órák alkalmával felismeri, hogy 
milyen módszert kell alkalmaznia ahhoz, hogy 
a legjobb teljesítményt hozza ki a tanulókból. 
Nincs rossz oktató, csak a tökéletes módszert 
kell megtalálni. Viszont ehhez fontos, hogy a 
hallgatók is akarjanak tanulni, mert ha ők el-
utasítóak, akkor teljesen mindegy mennyire jó 
módszert alkalmaz egy oktató, nem lesz kéz-
zel fogható az eredmény.

Tanácsok a jövőbeli oktatóknak
Azt kell mondani, hogy manapság nem túl 
népszerű ez a szakma. Sokan úgy gondolják, 
hogy a feltételek teljesíthetetlenek, valamint 
rengeteg időbe telik, mire az ember eléri vég-
leges célját. Sokkal inkább preferálják azt a le-
hetőséget, hogy minél hamarabb elvégzik az 
egyetemet és elkezdenek dolgozni. De ha va-
laki mégis azon gondolkozik, hogy egyetemi 
oktató legyen, Dr. Bodnár István tanácsát min-
denképpen fogadja meg! Mégpedig azt, hogy 
ha komolyan érdekli őket, hogy oktatóvá válja-
nak, akkor keressenek fel egy olyan jelenlegi 
oktatót, akivel szívesen dolgoznának együtt, 
akinek besegítenének, közös kutatásokat, és 
publikációkat készítenének. Így egyenes út 
vezet az oktatói pálya felé. 

Krajnik Dorka
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24 Connection

Az alakulásotok óta több mint hét év telt el, 
hogyan gondoltok vissza erre az időszakra? 
Iván: Azt szoktam mondani, hogy „ups and 
downs”, voltak ennek hatalmas csúcspontjai, 
és voltak szerencsére bukták is, mert abból 
lehetett tanulni. Én örülök, hogy hét év alatt 
azokból a célokból, amelyeket kitűztünk 
magunknak a legelején, már valamennyit 
elértünk. Ha nem is az összeset, de azért re-
mélem, annyit el fogunk, hogy „elégedetten 
léphessünk a sírba...". A hét év alatt szerin-
tem sikerült bebizonyítani, hogy ezzel a fajta 
gitárzenével is el lehet indítani valamit és le-
het akkora közönséget szerezni, hogy utána 
nem csak Magyarországon, hanem Európá-
ban is legyen hová tovább menni. Soma, te 
mit érzel? 
Soma: Én körülbelül így látom, hogy sikerült 
mindent megcsinálnotok, amit az elején elter-
veztetek, kívülről nézve ez egy abszolút szu-
per, megtervezett utazásnak tűnik.

És szakmai szemmel nézve?
Soma: Belülről nézve pedig egy nagyon szu-
perül működő gépezet, amelynek minden 
egyes fogaskerekének megvan a szerepe. 
Iván: Igen ez fontos, hogy az elejétől ki voltak 
osztva a szerepek. Erre az ups and downs-ra 
ez is igaz, azzal nem tudsz számolni, hogy 
például egyszer csak mondjuk a basszusgitá-
rosunk megbetegszik. 

Tudnál egy-két példát mondani a szeren-
csés buktatókra? Volt legküzdhetetlennek 
tűnő akadály? 
Iván: Lehet, hogy azok a vállalások, amelyek-
ről reméltük, hogy bekövetkeznek, mégsem 
történtek meg. Nem tudok nagyon sok konk-
rét példát mondani, amire úgy emlékszem 
vissza, hogy „hú hál’ Istennek!”. Az ember, 
ha játszik egy zenekarban 1-3 évet, azt várja, 
hogy rögtön a Sportarénában 12 000 ember 
fog ordítani rajta, vagy kimegy bárhova Eu-

rópába és tele lesznek 
a klubok. Mi 2013-ban 
először egy South by 
Southwest showcase-re 
mentünk ki Amerikába 
(showcase: zeneipari ta-
lálkozó, ahol a zeneipari 
szakemberek előtt ját-
szanak a zenekarok), 
azon már láthattuk, hogy 
milyen iparról, mennyi 
tőkéről, résztvevőről és 
zenekarról beszélünk. Te-
hát a tanulópénzt már vi-
szonylag gyorsan be tud-
tuk gyűjteni ahhoz, hogy 
nagyon nagy buktáink ne 

Ivan anD the parazol Interjú 
– „az EgyEtEm is Egy tEljEs EmbErt igénylő, 
KoMoly Dolog”

        Az Ivan and the Parazol Helynekemben adott szeptemberi koncertje kapcsán készítettünk 
interjút a srácokkal. Vitáris Ivánnal, a zenekar frontemberével és Deli Somával, a Middlemist 
Redből segítségként érkezett basszusgitárossal beszélgettünk. Az interjú második részletét a 
következő, novemberi lapszámunkban olvashatjátok.
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25Connection
legyenek. Ilyenekre gondolok, 
szerencsénk volt abban, hogy 
adott helyzetben mit választot-
tunk. 

A zenekar és a magánélet ho-
gyan összeegyeztethető szá-
motokra? Egyáltalán beszél-
hetünk-e magánéletről ennyi 
utazás és fellépés esetén?
Iván: Mindketten boldog párkap-
csolatban élünk, és a zenekar-
ban a legtöbben szintén. Én azt 
gondolom, hogy az embernek 
mindig arra van ideje, amire 
hagy magának. Nekem mindig a 
harmóniát és a nyugalmat jelentette, ha olyan 
párkapcsolatban tudok élni, amelyben jól ér-
zem magam, kiegészít akivel együtt vagyok. 
Ezzel számomra teljesen összeegyeztethető 
volt az, amit a zenekarral csinálunk.
Soma: Nekem már egy picit nehezebb szitu-
áció ebben a szezonban, mert egy zenekar-
ral még nagyon simán összeegyeztethető 
sok minden, de kettővel az ember már kicsit 
elveszti a romantikáját, kiveszik a hétközna-
pokból a spontaneitás, mert az életed min-
den egyes mozzanatát meg kell tervezni, 
hogy mindenre jusson időd. Nekem most ez 
nagyon jó, mert én soha nem voltam jó ab-
ban, hogy tervezzek, most pedig meg kell 
tanulnom, mert létezni sem bírnék. Tehát ez 
számomra szerintem egy teljesen pozitív fo-
lyamat kezdetét jelzi. 

Iván, úgy tudom, hogy te egyetemet vé-
geztél. Mennyiben járul ez hozzá a zenekar 
életének formálásban? 
Iván: Most fogom átvenni a diplomámat, addig 
még ugyan bármi megtörténhet, amelytől elő-
re fél az ember. Egyébként ez például össze-
egyeztethetőségben sajnos sokkal, de sokkal 
nehezebb volt, mint a szerelmi ügyleteim. Az 
egyetem is egy teljes embert igénylő, komoly 
dolog volt. Én a BME Gépészmérnöki Karára 
jártam, ipari termék- és formatervező szakra. 
Ebben a szakban az volt a jó, hogy nagyon 
sok grafikai és művészeti dolgot tanultunk 
az igen erős gépész beállítottság mellett. És 
valljuk be őszintén, nagyon sok mindent tud-
tam a zenekarban is hasznosítani, emellett 

pedig elég sok munka is megtalált közben, 
amelyekben a műszaki szemléletet tudtam 
kamatoztatni. Úgy gondolom, ez egy jó dolog 
volt, habár sok lemondással, nehézséggel 
és bukással járt. Nagyon sok tanáromnak és 
szaktársamnak köszönhetem, hogy a végére 
sikerült, nem volt egy könnyű szülés. 
Soma: Egyébként, ha csinálsz egy egyetemet, 
egy iskolát vagy bármit, amellett, hogy a karri-
ered egyengeted, és még dolgozol is mellette, 
akkor az tényleg egy nagyfokú alázatra tanít 
meg. Ha pedig nem csinálsz semmit, akkor a 
könnyen jött sikerek nagyon hamar elvehetik 
az ember kedvét attól, hogy alázatos legyen. 
Muszáj, hogy legyenek az életedben különfé-
le bukkanók és megpróbáltatások, hogy tudd 
értékelni azt, amid van.

Boldizsár Csongor 
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26 Trend&Tech

Kérem mutatkozzon be a MEgazin olvasó-
inak! 
Bíró Tibor vagyok, a CINE-MIS Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója és a CineFest alapítója, 
fesztiváligazgatója.

Milyen a kapcsolata Miskolccal, illetve a 
Miskolci Egyetemmel? 
Sátoraljaújhelyen születtem, de egyéves 
koromban szüleim Miskolcra költöztek, itt 
nőttem fel és végeztem el iskoláimat. Ké-
sőbb a Sárospataki Tanítóképző Intézetet vé-
geztem el, majd a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen, népművelés szakon 
szereztem diplomát. A huszonhat éves fiam 
a Miskolci Egyetem hallgatója volt, jelenleg 
jogászként tevékenykedik. A fesztiválnak a 
Miskolci Egyetemmel több kapcsolata is van, 
ezek közül kiemelném a Kulturális és Vizuális 
Antropológiai Intézettel elsőként megkötött 
együttműködési megállapodást, aminek egyik 
legfontosabb eleme az Otthonunk Miskolc 
program, melynek keretében egyetemista 
fiatalok készítenek miskolci témájú filmeket. 
Ezeket a fesztivál egyik legsikeresebb kap-
csolódó programjaként minden évben bemu-
tatjuk speciális program keretében, ahol az 
alkotók is jelen vannak. Az egyetemmel kötött 
megállapodásnak az is része, hogy évente 
egy hallgató 150 000 Ft-os ösztöndíjban ré-
szesül, amit filmkészítésre fordíthat. 

Hogyan kapcsolódott össze élete a film-
színházzal és a fesztiválok világával?
Ez nagyon régre nyúlik vissza, a rokonsá-
gom, illetve édesapám szülei Erdőbényén 
éltek, itt töltöttem a nyarakat. Keresztanyám 
volt az ottani mozi vezetője, így esténként 
sokszor vele tartottam. Akkoriban nem is a 

film, hanem maga a műszaki háttér érdekelt 
elsősorban. Majd a főiskola elvégzése után 
egyből mozis területre léptem, több mint tíz 
éven keresztül az egykori Béke Mozi (Szerk: 
a mai Művészetek Háza helyén) üzemvezető 
helyettese voltam. Ezt követően a B-A-Z me-
gyei Moziüzemi Vállalat központjába kerülve 
a műsor-, illetve reklámosztály vezetője, majd 
pedig a vállalat megszűnéséig annak igazga-
tója voltam. A város önkormányzatának fon-
tos volt a mozik további üzemeltetése, ezért 
létrehoztak erre egy céget. A vezetői állást 
megpályáztam és elnyertem, a mai napig itt 
tevékenykedem. Cégünk egész évben üze-
melteti a Művészetek Háza Béke és Uránia 
art mozitermeit.

Milyen változásokkal kellett megküzdenie 
az art moziknak? 
Az egyik legnagyobb változás a multiplex 

„akkoriban maga a műszaki háttér érdEkElt Elsősorban” 
bíró tiborral, a cinE-mis nonprofit kft. ügyvEzEtő

IgazgatójÁval beszélgettünK

        Az elkövetkezendő lapszámokban olyan miskolci polgárokat szólítunk meg, akik a város kultu-
rális életében jelentős szerepet játszanak. A MEgazin októberi számában Bíró Tiborral készült 
interjúnk első részletét olvashatjátok.
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mozik megjelenése volt, szerencsére én az 
ezt megelőző években számtalan európai or-
szágban meg tudtam nézni, hogy mi történt 
a hagyományos mozikkal a multiplexek meg-
jelenését követően. Mire Miskolcon megtele-
pedtek, nekünk már kész stratégiánk volt: a 
hagyományos mozik megmaradási feltéte-
le, hogy azokra a filmekre koncentráljanak, 
amelyek kiszorulnak a multiplexekből, tehát 
a művészfilmekre és az európai filmekre. Bár 
a szakmán belül is multiplex-ellenes hangulat 
volt, hiszen kereskedelmi alapon működnek, 
és céljuk a profitmaximalizálás, ezért én nem 
ítélem el őket, de ha azt akarjuk, hogy a film-
kultúra is jelen legyen egy városban, akkor a 
hagyományos mozit is fent kell tartani. Mivel 
ezek nem kereskedelmi alapon működnek, ál-
lami és önkormányzati támogatás szükséges 
az életben maradásukhoz – szerencsére ez 
Magyarországon működik. 
Néhány évvel ezelőtt az itt 
működő mintegy negyven art 
mozi digitális átállását állami 
támogatással sikerült meg-
valósítani. Az önkormányzat 
évente támogatja a cégünk 
működését, ezen kívül né-
hány hazai pályázat említhe-
tő, ami még segítségünkre 
van. Első vidéki moziként 
léptünk be az Europa Ci-
nemas-hálózatba, azon mo-
zik közé, akik vállalják, hogy 
a műsoruk legalább 30-40 
százalékában európai filme-
ket vetítenek, így évenkénti 
anyagi támogatáshoz jutunk. 

Mit gondol arról az állításról, 
hogy a magyarok azért nem 
olyan erősek az idegennyel-
vekben, mert szinte mindent 
szinkronosan nézünk? 
A forgalmazásba kerülő filmek 
esetében a multiplexek szeretik 
a szinkronizált filmeket vetíteni. 
Én azt gondolom, hogy egy víg-
játéknál, egy ifjúsági filmnél, egy 
gyerekfilmnél vagy egy külföldi 
animációs filmnél elengedhe-
tetlen a szinkronizálás, minden 
egyéb tekintetben nem. Számos 

példa van a közelmúltból is arra, hogy egy-
egy művészfilm értékéhez nagyon sokat tesz 
az hozzá, ha a karakter a színész eredeti 
hangján és hangsúlyozásával jelenik meg. Én 
ezt a verziót preferálom. Egyébként én nem 
hinném azt, hogy a nyelvtudásra akár pozitív, 
akár negatív mérhető hatása lenne ennek. 
Nyilván, aki alapszinten beszél már egy nyel-
vet, fejlesztheti így a tudását. Erre példaként 
említeném meg, hogy több mint húsz éve 
minden ősszel francia filmnapokat rendezünk 
az Alliance Française miskolci egyesületével. 
Ennek a filmhétnek kimondottan a francia 
nyelvtudás fejlesztése is célja, hiszen a filmek 
nézői olyan iskolákból kerülnek ki, ahol fran-
cia nyelvoktatás folyik.  

Boldizsár Csongor
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GOMBÁS SZALONNÁS MAC&CHEESE 

Hozzávalók (4 tésztakedvelő részére):
• 1 konzerv gomba 
• 300 g szarvacska vagy makaróni tészta 
• 4 dl tej
• 200 g szalonna 
• 2 púpos evőkanál liszt
• 1 evőkanál olaj
• 1 evőkanál vaj 
• 50 g parmezán vagy valami kemény sajt
• 100 g trappista sajt
• 1 tömlős sajt (bármilyen ízesítésű) 
• 1-1 teáskanál fokhagyma granulátum és chili 
pehely
• só, bors, szerecsendió ízlés szerint 
• sör ízlés szerint (a főzés mellé) 

A gombáról leöntjük a levét, egy nagyobb ser-
penyőben olajat hevítünk, és erre dobjuk rá a 
gombát. Vigyázzatok, a konzervgomba nagy 
hőfokon pattog a víz miatt, ezért inkább ala-
csony hőfokon kell kiszárítani. Amint a gom-
ba összetöpörödött, rádobjuk a kockára 
vágott szalonnát, együtt lepirítjuk mindkettőt. 
Eközben vegyetek elő egy nagyobb lábast, 
és forraljatok benne vizet, adjatok hozzá 
egy csipet sót, és a szalonnakisült zsírjából 
is csöpögtessetek a főzővízbe, amint zubog 
a víz, tegyétek hozzá a tésztát, és főzzétek 
meg al dente. Nem, ez nem egy bútormárka, 
hanem azt jelenti, hogy „fogravalóra”, vagyis 
nem túl puhára főzzük a tésztát. Amint lepirul-
tak a szalonnáink és gombáink dobunk rá egy 
kis vajat. Amit felolvadt mehet rá a két kanál 
liszt, óvatosan csomómentesre keverjük és 
továbbra is kis lángon hozzáöntjük több rész-
letben a szobahőmérsékletű tejet. Folyama-
tosan kavargatjuk, hogy ez se csomósodjon 

be. Mindeközben figyelünk a tésztára, ha 
megfőtt leszűrjük, de nem mossuk le, aztán 
félretesszük. A krém állagú masszába bele-
tesszük a sót, fehérborsot, chili pelyhet, fok-
hagyma granulátumot, szerecsendiót (lehet 
kapni őrölve is, de higgyétek el, ha vesztek 
két egészet akkor az nagyon sokáig bírja, 
és ízre is sokkal jobb). Amint ezt összekev-
ertétek jöhet rá a tömlős és reszelt trappista 
sajt, valamint a parmezán (lehet a boltokban 
párszáz forintokért kapni az előre lereszelt 
kemény sajtot). Ezeket is összerottyantjuk, 
és mehet rá a tészta. Vannak, akik sütőbe 
teszik, és még rásütnek egy keveset, de tu-
dom, hogy a kolikban korlátozott számban 
van erre lehetőség. Ha mégis meg tudjátok 
oldani, akkor szórjatok a tetejére egy kevés 
zsemlemorzsát, de előtte öntsétek át egy tep-
sibe, hogy ne olvadjon meg a serpenyő nyele.
Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok! 

Szurplííz!
#zseller

ÍGY Fozz a koliban!28

Fotó: #zseller

így főzz a koliban

egy IgazI olasz-aMerIKaI-Magyar FúzIó

Sziasztok! Winter is comming! Lassan elfeledhetjük a jóféle kinti szalonnasütéseket és a szóra-
koztató iszogatással tarkított bográcsozásokat. Ilyenkor már a tartalmasabb ételeket prefe-
ráljuk. Habár én is azért nőttem ilyen emberesre, mert én midig azokat részesítem előnyben. Mai 
ételünk, az amerikai olaszok által megalkotott Macaroni and Cheese magyarosított verziója.
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"Ételed legyen orvosságod, orvosságod 
legyen ételed!" Mondta valamikor a bölcs 
Hippokratész. Az egészséges életmódhoz 
ugyanis elengedhetetlen az egészséges ét-
kezés. Ez a fogalom mindenkinek mást jelent, 
vannak megrögzött vegetáriánusok, de van-
nak, akik a változatos étrendre szavaznak. 
Egy valami azonban biztos, hogy a különböző 
vegyszerek akár állati, akár növényi eredetű 
ételekben károsan hatnak a szervezetünkre. 
Szerencsére már eléggé elterjedtek a bio és 
öko termékek, sőt mondhatni manapság már 
divatosnak számít ezen ételek fogyasztása.
De mit is jelent az, ha valami bio? Minden bi-
otermék ellenőrzött gazdaságból származik, 
és előállításukat szigorú jogszabályok kor-
látozzák. A csomagolásukon pedig kötelező 
feltűntetni a származási helyet. A termesz-
tés során semmilyen mesterséges anyagot 
nem használhatnak. A biotáplálkozás melletti 
legmeggyőzőbb érvek, hogy az ilyen ételek 
egészségesebbek, tisztábbak és sokkal fino-
mabbak. Kevesebb méreganyag jut a szerve-
zetünkbe amellett, hogy minőségibb ételeket 
fogyaszthatunk. 
Persze nem minden az étkezésen múlik. 
Számos más hétköznapi tevékenységre, 

szokásra is oda kell figyelnünk, ha egész-
séges életet akarunk élni. Ami még talán az 
étkezéshez kapcsolódik, az a folyadékbe-
vitel. Testünk kb. 70 százaléka víz, ezért ez 
az egyik legfontosabb tényező egészségünk 
megőrzése szempontjából. Figyeljünk oda, 
hogy minden nap megfelelő mennyiségű vi-
zet igyunk!
Akármennyire elfoglalt az ember, ha tanuló, 
ha már dolgozik, muszáj időt szakítani a test-
mozgásra. Gondoljunk csak bele, mennyire 
egészségtelen egész álló nap egy helyben 
ücsörögni, akármennyire is modern és ké-
nyelmes egy irodai szék kialakítása manap-
ság. Ha nincs is mindenkinek ideje valami-
lyen sportágat aktívan űzni, minden nap egy 
fél óra séta a friss levegőn, már jót tesz. Akár 
reggel vagy este is be lehet iktatni a napirend-
be a pár perces tornát. 
A mai rohanó világban nagyon sokan félváll-
ról veszik ezeket a dolgokat. Pedig érdemes 
lenne odafigyelni, egyáltalán nem vesz sok 
időt igénybe, ha például minden reggelre be-
készítünk magunknak egy flakon vizet, vagy 
ha a boltban, zöldségesben alaposabban 
szétnézünk. Hiszen az egészségünk a leg-
fontosabb, vigyázzunk rá!        Krajnik Dorka

ép testben ép léleK 
MIt (t)ehetünK az egészségünKért?
Éppen, hogy vége a nyárnak, a levegő is lehűlt. Ilyenkor sokan szenvedünk a náthától, meg-
fázástól, és eszünkbe jut, hogy valamit kéne tenni az egészségünk megőrzéséért. Ám ennek 
nem csak ilyenkor kellene felvillannia az agyunkban, hiszen az év minden napján ugyanolyan 
fontos, hogy figyeljünk az egészségünkre. Ami persze nem csak abból áll, hogy minden reggel 
bevesszük a C-vitamint.
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A kezdeményezés célja a látássérültek számára is elérhető hangoskönyvek bővítése. Az 
ötlet Helle Maximilian fejéből pattant ki még 2013-ban, segítője Bartos Melinda. Jelenleg 
ők ketten irányítják a projektet, de folyamatosan várják a jelentkezőket a szakmai stábba is.

Helle Maximilian maga is látássérült, kiskora 
óta nagyon szeret olvasni, emellett novel-
lákat, újságcikkeket ír. Hároméves kora óta 
zongorázik, és aktívan vesz részt különböző 
látássérülteket segítő projektekben. A Hang-
kölcsönző fantázianevű projektet 2016-ban 
hozta létre, és idén került a köztudatba, ren-
getegen kezdtek el nála érdeklődni a felolva-
sás iránt.
A Hangkölcsönző jelenleg több mint 900 tag-
ból áll, éppen ezért bár a csatlakozás folya-
matos, és bárkit szívesen látnak, a projekt 
koordinálásában lenne most már nagyobb 
szükség segítségre. Marketingest és jogi 
oldali segítséget várnak elsősorban a szer-
vezők, de mindemellett természetesen fel-
olvasni is lehet. Az igényfelmérés a hangos-
könyvekről jelenleg is folyik, mind a felolvasó, 
mind a felhasználói részről.
A projekt önkéntes alapú, bárki felolvas-
hat, aki kedvet érez rá. Az egyetlen kikötés, 
hogy legyen mivel rögzítened a felolvasást. 
Diktafon, mikrofon, vagy akár egy okostele-
fon hangfelvevője is megfelelő lehet. A 2005 
utáni könyvekre nagyobb szükség van, de 

bármilyen regényt, novellagyűjteményt, vers-
csokrokat szívesen fogadnak az e körüli idő-
szakból. Ami még fontos, hogy a teljes kötetet 
fel kell dolgozni, mert regényrészletet nem 
tudnak felhasználni. Csak olyan önkéntese-
ket várnak, akik tényleg komolyan gondol-
ják, és rászánják az idejüket. Érdemes tehát 
olyan kötetet választani, amelynek terjedelme 
nem haladja meg a szabadidőnket.
A jelentkezés menete röviden a következő. 
Ha szeretnél segíteni a projekt megvalósítá-
sában, akkor jelentkezz a Hangkölcsönző Fa-
cebook-csoporthoz, vagy a hangkolcsonzo@
gmail.com e-mail-címen. Ezután el kell készí-
tened egy próbaolvasást, amelynek részletes 
leírását megtalálod a csoportban (Antoine 
De Saint-Exupery - A Kis Herceg, 13. fejezet. 
Első mondat: A negyedik bolygó az üzletem-
beré volt., utolsó mondat: Semmit. Birtoklom 
őket.) A felolvasást a szervezők egyöntetűen 
kiértékelik, és mindenkinek külön értékelést 
küldenek válaszlevél formájában. Ha a pró-
baolvasás elfogadásra került, akkor egy táb-
lázatba kell feljegyezned, hogy melyik kötet/
eket szeretnéd majd feldolgozni. Fontos, 

hogy csak olyat válassza-
tok, amely még nem került 
felolvasásra mások által. 
Ezt is folyamatosan listába 
gyűjtik a tagok, amelyben 
rá tudtok keresni a már 
meglévő művekre. Ezután 
nincs más dolgotok, mint 
várni, a szervezők minden-
ről értesíteni fognak titeket. 
A fiatalabb korosztályból 
szívesen látnának még 
önkénteseket, úgyhogy ne 
habozzatok! Hálásak min-
den segítségért, és várják 
jelentkezéseteket!

Tóth Evelin

hangkölcsönző

önKéntes FelolvasóK a lÁtÁssérülteKért
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tóth anIKó Dóra – jobbra húzott történeteK

szex, szereleM, tInDer
Erről a hármasról szól ez a könyv. Semmi fikció, csakis megtörtént, igaz sztorik, valódi embe-
rektől. A Jobbra húzott történetek olyan kalandokról és szerelmekről számol be, amelyek a 
Tinder nélkül talán sosem történtek volna meg.

Tóth Anikó Dóra interjúi alapján összeállított 
egy riportkönyvet, amely körbejárja a Tinder 
negatív és pozitív hatásait riportalanyai törté-
neteivel és persze a sajátjával alátámasztva. 
Manapság ez az applikáció a legnépszerűbb 
ismerkedési felület, mert könnyen kezelhető, 
és minden szükséges funkcióval rendelke-
zik. Sőt, mint a könyv történeteiből kiderült, 
a Tinder elkezdte lerombolni azt az általános 
gondolatot, miszerint online nem lehet komoly 
kapcsolathoz párt találni.
A kötet nem túl nagy, gyorsan végig lehet rajta 
érni, és nagyon könnyed olvasmány. A legele-
jén egy Útmutatóval és egy Tinder szótárral 
indít, ami sokat segíthet a nem tinderező ol-
vasóknak.
Majd vicces és szomorú történetek váltják 
egymást, förtelmes és sikeres első randikat 
bemutatva, na meg azt, mi következett ezek 
után. Részletesen olvashattunk férfi és női 
szemszögből is elvárásokról, elkeseredett-
ségről, láthattunk rossz döntéseket, de en-
nek az ellenkezőjét is megfigyelhettük. Volt 
ugyanolyan nemhez vonzódós történet is, 
és ez külön érdekes, mert bár a Tinder ké-
szítői erre is gondoltak, így van lehetőség ezt 
szűrni, de a dolog így sem egyszerű. Meg hát 

nyilván nem minden sztori végződik happy 
enddel.
Magáról az applikációról mindenki elégedet-
ten nyilatkozott, bár a hosszabb, komolyabb 
beszélgetések már mind a Facebookon zaj-
lottak. A fülszöveg végén virít egy "Ha ezt 
elolvasod, rögtön le akarod majd tölteni a Tin-
dert" zárás, és a könyv végén tényleg nagyon 
kíváncsivá teszi az olvasót. Főképp, mert a 
legtöbben elégedettek az applikációval, mi-
vel jól átgondolt keretek és lehetőségek közé 
szorítja az ismerkedni vágyókat.
Voltak páros történetek, ezeknél mindkét fél 
szemszögéből végigkövethettük a jelenig, 
hogy hogyan is találkoztak a Tinder segít-
ségével. Ezek különlegessége, hogy melyik 
részlet ragadt meg a nő és melyik a férfi fe-
jében az ismerkedésükről. Néha még ellent-
mondásba is keveredtek a párok. A legutolsó 
pedig maga az írónő sztorija volt. Mindenki 
más története álnéven van feltűntetve a kö-
tetben.
Az biztos, hogy minden tinderezőnek ajánljuk 
elolvasásra a kötetet, de azoknak is, akik nem 
élnek vele, illetve garantáltan kihagyhatatlan 
azoknak, akik gondolkodnak rajta, hogy le-
töltik az applikációt. Egyedi és jó ötlet ez a 
könyv, amit mindenkinek érdemes fellapozni, 
akit érdekel a Tinder és az online ismerkedés 
világa.       Tóth Evelin
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A projekt címe magyarra fordítva a követke-
zőképpen hangozna: „A Miskolci Egyetem 
logisztikai kiválóságának fokozása”. Az UMI-
TWINN ötletét a Miskolci Egyetem Logisz-
tikai Intézete három szervezettel adta be, a 
magdeburgi Fraunhofer Intézettel, a Grazi 
Egyetem Műszaki Logisztikai Intézetével és 
egy luxemburgi céggel (Intelligentsia Consul-
tants) együttműködve. A projektben szereplő 
partnerek zömével több éves múltra tekint 
vissza az Intézet kapcsolata. A németül be-
szélő és anyagmozgatást oktató professzo-
roknak van egy bizottsága, amely körülbelül 
70-80 európai professzorból áll, és kétévente 
ülésezik. Ezen alkalmaknak köszönhetően 
alakultak ki a Logisztikai Intézet németországi 
(például Berlin, Bochum, Dortmund, Magde-
burg, München és Stuttgart) és osztrák (töb-
bek között Bécs, Graz és Linz) kapcsolatai. A 
Magdeburgi Egyetemmel fennálló kapcsolat 
csaknem ötvenéves (ami mellett a projekt-
ben szereplő Fraunhofer Intézet található), 
innen a rendszerváltás előtt rengeteg német 
hallgató és oktató látogatott Miskolcra, majd 
Németország egyesülése után, a volt NDK 
felzárkózásával a létszám ugyan csökkent, 
de a kapcsolat továbbra is erős maradt. 
A nyertes pályázat három nagy területet ölel 
fel, melyek a következők: logisztikai rend-
szerek, anyagmozgató gépek és logisztikai 
berendezések, valamint intelligens közle-
kedési- és szállítóeszközök. Maga a projekt 
egymillió eurós támogatást nyert el, ebből 
körülbelül 500 ezer eurót kapott a Miskolci 
Egyetem, a keret fennmaradó összege pe-
dig a többi partner között került felosztásra. 
A támogatásból különféle utazások, konferen-
ciákon való részvétel, publikációs lehetőség 
valósítható meg a német, az osztrák és a lu-
xemburgi partnerekkel együttműködve. Tehát 
a projekt elsődleges célja, hogy a Miskolci 
Egyetem logisztikai oktatásának színvonala 

emelkedjen, valamint a logisztikai kutatások 
eredményesebbek legyenek, külföldi szak-
emberek, oktatók, illetve kutatók tapasztalatai 
és eredményei segítségével. Az utazási lehe-
tőségek egyébként mindkét irányban fennáll-
nak, ide sorolhatók a rövid kiutazások, amikor 
egy hetet, illetve tíz napot ölel fel az út. Ez 
általában úgy képzelhető el, hogy a német, 
osztrák vagy luxemburgi szakemberek előa-
dásokat tartanak a Miskolci Egyetem logisz-
tikával foglalkozó oktatóinak, hallgatóinak. A 
hosszabb távú utazási lehetőségek 1-2 hóna-
pot jelentenek, ami keretében fiatal oktatók, 
illetve PhD hallgatók kapcsolódhatnak be a 
magdeburgi Fraunhofer Intézetben vagy a 
Grazi Egyetem Műszaki Logisztikai Intézeté-
ben zajló kutatásokba. Megismerkedhetnek 
az ottani feladatokkal, a rendelkezésre álló, 
korszerű eszközparkkal, amelyek mind nagy-
mértékben segíthetik szakmai fejlődésüket. 
Ezeken túl további lehetőségek is adottak, 
például nyári, illetve téli egyetemek formájá-
ban az alap- és mesterképzésben résztvevő 
logisztikai hallgatók is részt vehetnek az előa-
dásokon, workshopokon és az üzemlátogatá-
sokon. Az indulás óta számos miskolci dok-
toranduszhallgató és oktató utazhatott ki a 
már korábban említett intézmények egyikébe. 
Az utazási és szállásköltségeik átvállalása 

MIsKolcI logIsztIKusoK európa élvonalÁban

A Miskolci Egyetem számos H2020-as projektben vesz részt, és ezek egy részében koor-
dinátorként tevékenykedik. Ilyen az UMI-TWINN nevű projekt is, amely kapcsán Prof. Dr. Illés 
Bélával, a Logisztikai Intézet vezetőjével beszélgettünk.
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mellett napidíjat is kapnak, 
valamint nemzetközi kon-
ferenciákon számolhatnak 
be az általuk elért eredmé-
nyekről. 
A projekt első brüsszeli 
beszámolója jól sikerült, a 
bírálók mindent rendben 
találtak. Prof. Dr. Illés Béla 
azonban hozzátette, hogy 
az utazások teljesítésének 
mértéke sajnos elmarad a 
vállalásoktól. Ezt elsősor-
ban azzal indokolta, hogy 
a fiatal oktatókat és PhD 
hallgatókat nehéz rávenni 
a hosszú kiutazásra. „Lé-
nyegesnek tartom a kap-
csolatépítés fontosságát, 
elsősorban a PhD hallgatók és fiatal oktatók 
esetében, akik még nem rendelkeznek olyan 
sok nemzetközi kapcsolattal” – emelte ki az 
intézetigazgató. 
A projekttel összefüggésben több európai 
pályázat beadására is sor került. Ezek közül 
egy Erasmus pályázatot elnyertek, a vezetők 
ezúttal a németek, azonban vannak angol, ka-
zah, lengyel, orosz és természetesen magyar 
résztvevők is. Ez a pályázat szintén a logiszti-
ka területéhez kapcsolódik – hallgatói-oktatói 
csereprogramok, utazások, tapasztalatcserék

 

és képzések valósíthatók meg a támogatás-
ból. 
A projekttevékenységekhez kötődik egy a 
dél-amerikai és közép-európai egyetemek 
által aláírt szerződés is, amely a logisztika 
oktatásában, fejlesztésében és kutatásában 
való együttműködést fogalmaz meg. „Ez való-
színűleg a jövőben további programok sikeres 
megpályázásban fog előnyt és segítséget je-
lenteni, hiszen ennyire sok, különböző nem-
zetiségű egyetem nem tud hasonló szerző-
dést felmutatni” – tette hozzá Prof. Dr. Illés 
Béla.  

2018. december 
31-én fog lezárul-
ni az UMI-TWINN 
projekt, azonban 
a résztvevők már 
most úgy gondolják, 
hogy érdemes lenne 
folytatni a megkez-
dett tevékenységet. 
Brüsszeli ajánlásra, 
a Marie Curie Prog-
ram keretén belül 
kívánnak dél-ameri-
kai és közép-európai 
egyetemek között 
oktatói-hallgatói cse-
réket megvalósítani.
Boldizsár Csongor
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34 Hagyományaink

A forradalom előzményei 
Miskolcon 1956. október 
22-én kezdődtek, amikor az 
egyetemisták összegyűjtöt-
ték követeléseiket 11 pont-
ban. Október 25-én a Bú-
zatér után a tüntetés másik 
helyszíne az Egyetemváros 
volt, ahol többezren tüntet-
tek, és felolvasták a diákok 
által összegyűjtött 11 pontot, 
valamint a munkások által 
megfogalmazott 21 pontot. 
Másnap újabb tüntetés kö-
vetkezett, amikor fegyve-
reket szereztek maguknak, 
illetve több hatósági embert 
meglincseltek. Ekkor is lövések alakultak ki, 
a legfiatalabb áldozat Misley Emese 13 éves 
volt.  Még az nap megalakult a nemzetőrség.
November 4-én a szovjet csapatok bevonulá-
sát követően csak az Egyetemváros területén 
alakult ki fegyveres harc, ahol két hallgató is 
életét vesztette. A 26-i lincselés résztvevői 
közül hetet halálra ítéltek, majd kivégeztek. 
1956 december 9-én a munkástanácsokat 
felmondó rendeletek miatt újabb tüntetés kö-
vetkezett, amelyre a karhatalom nem reagált, 
így december 10-én is folytatódott. Ekkor 

egy szovjet tankkal és két szakasz fegyveres 
katonával próbáltak ellenállni a tüntetőknek, 
fegyveres összecsapás alakult ki, amely több 
mint egy napig elhúzódott, és nyolc miskolci 
áldozatot követelt. A sztrájkokhoz az egyete-
misták készítettek röpcédulákat, és az E/6-os 
kollégiumban folyt a sokszorosítás is.
1957 januárjára már több hónapja nem folyik 
oktatás az egyetemen, ekkor megkezdik a 
tárgyalásokat az oktatás folytatásáról, amely 
január 14-én indult el újra. Újból sor kerül az 
egyetemi MEFESZ miskolci szervezetének 
megválasztására, akik a párttól és a kor-
mánytól függetlenül diákszervezetnek tekintik 
magukat, és pozitívan értékelik a forradalmat. 
Mindezek január 15-16-a történései Miskol-
con, azonban január 28-án a MEFESZ orszá-
gos ülésén, ahol a miskolciak is képviseltetik 
magukat, nem foglalnak állást a forradalom-
mal szemben, és megkezdik az országos bi-
zottság felbomlasztását.
Február 20-án végül a Miskolci Egyetemre is 
kitűzik a vörös zászlót.

Németh Niki

Fotó: Kiss Viktor

szerepünK 1956-ban

Az 1956-os forradalom Miskolcon zajló eseményeiben kiemelten fontos szerepet töltöttök 
be a miskolci egyetemisták, illetve az Egyetemváros, mint helyszín is. A következőkben krono-
logikus sorrendben tekintjük végig az eseményeket az egyetemisták szerepét követve.
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35JÁTÉK

A keresztrejtvény megfejtését december 1-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-ma-
il címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés októberi szám. Ne felejtsétek el 
továbbá feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtésekért értékes nyere-
ményeket sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük 
a nyeremények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik 
mindkét megfejtést beküldik!
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Miskolci Egyetem Könyvtár


