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Legyen kedves mesélje el nekem hogyan 
lett része egyetemünk vérkeringésének?
A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközép-
iskola hatosztályos tagozatán végeztem, 
Az idei beiskolázás során meglátogatom az 
intézményt, hogy megosszam velük azt a 
tapasztalatomat, miszerint hátrányom nem 
származott abból, hogy vidéki iskola diákja-
ként kerültem az egyetemre, nagyszerűen 
vettem az akadályokat.  Az egyetem nagy 
szeretettel várja őket, legyen önbizalmuk.
Miskolci egyetemi tanulmányaimat 1999-ben 
kezdtem az Állam- és Jogtudományi Karon, 
majd 2005-ben végeztem. Ezután a Deák 
Ferenc Doktori Iskola doktori képzésében vet-
tem részt.

Munkájában jelentős mérföldkőhöz érke-
zett. Az oklevél megszerzése után milyen 
utat járt be ezidáig?
Az elmúlt 12 évben végig jártam az oktatói 
ranglétrát. Megszereztem a doktori fokoza-
tomat 2011-ben, és habilitáltam 2017 máju-
sában. Jelenleg a Civilisztikai Tudományok 
Intézet Agár- és Munkajogi Tanszékén va-
gyok egyetemi docens, munka- és szociális 
joggal foglalkozom. A habilitáció előtt egy 
nappal megkaptam az általános rektorhelyet-
tesi megbízatást, és bár az oktatói és kutatói 
életemben a habilitáció nagyon fontos pont, 
akkor szinte eltörpült a rektorhelyettesi meg-
bízás mellett. 2017. augusztus 15-től négy 
helyett három rektorhelyettes látja el a szak-
feladatokat, és abban a megtiszteltetésben 
részesülhettem, hogy én vagyok az egyik.  

Egészen pontosan milyen feladatokat lát el 
az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási 

rektorhelyettes?
Nagyszerű a Rektor Úr által adott elnevezés, 
ugyanis alapvető feladatom a Miskolci Egye-
temen folyó képzések fejlesztése és ezek 
minőségének felügyelete. A kettő pedig szo-
rosan összekapcsolódik. A feladataim közé 
tartozik a szakok létesítésének és indításának 
koordinálása, felügyelete. Továbbá 2018-ban 
az egyetemen újra intézményi akkreditáci-
óra kerül sor, amelynek előkészítéséért én 
tartozom felelősséggel. Az akkreditáció a 
2013–2017 közötti időszakot vizsgálja egy 
szempntrendszer szerint, s nagyon komoly 
szervezeti önértékelést kell végrehajtanunk.

"... párbeszédet kezdeményeztem a hallgatókkal"
Interjú dr. jakab nóra rektorhelyettessel

Rektorok, kancellárok, dékánok. Kiket is rejtenek ezek a rangos titulusok? Interjúmat a Mis-
kolci Egyetem oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes asszonyával készítet-
tem, aki lelkesen fogadott irodájában. Dr. Jakab Nóra készségesen mesélt nekem megtett 
lépcsőfokokról, elért mérföldkövekről, és megválaszolt néhány kardinális kérdést is.
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Itt történik még többek között a felvételi 
ügyek intézése, illetve a Titkársághoz tartozik 
a másodfokú hallgatói ügyek elbírálása, a 
Rektor Úr jogkörében eljárva méltányosság 
gyakorlása és az esélyegyenlőség egyetemi 
koordinálása. Felelősségteljes jogász munka 
folyik a Titkárságon, amelyet a jogász vég-
zettségem jelentősen megkönnyít. 

Az oktatásfejlesztés után térjünk át a 
minőségbiztosításra, hogyan kapcsolódik 
össze ez az Ön munkájával?   
Az egyetemen – bízom benne – mindenki 
rádöbbent már, hogy a minőségbiztosítás egy 
nagyon fontos kérdés. Az egyik fő feladatom-
nak a hallgatóközpontú oktatási tevékenység 
támogatását tekintem. A hallgatót a lehető 
legteljesebb mértékben kell segítenünk annak 

érdekében, hogy piacképes tudása legyen, 
valamint a piacképes tudás megszerzéséhez 
minden támogatást megkapjon, s eljuttassuk 
a diploma megszerzéséig. Azonban ahhoz, 
hogy ez létrejöhessen, szükségünk van egy 
úgynevezett visszacsatolásra a hallgatótól. 
Így rá is térhetünk a legaktuálisabb kérdése-
ket felvető témakörre: a kurzusértékelésre. 
A meghirdetett tárgyak félévről-félévre válta-
kozóan értékelésre kerülnek, mivel azonban 
lehetőség van a kérdőívben az oktató meg-
jelölésére is, egyúttal az oktató is értékelésre 
kerülhet.

Mennyire sikeres a kurzusértékelés a hall-
gatók részéről? 
Egyelőre nagyon sikertelen. Egyrészt ala-
csony a kitöltési hajlandóság, másrészt sze-

rintem a hallgatók úgy érzik, hogy nem 
kapnak visszajelzést az értékelések 
eredményeiről. Pedig pont az lenne 
a lényege, hogy ha probléma akad a 
rendszerben, az kiszűrésre kerüljön, 
és ennek megfelelően tudjon a kar 
vezetője beavatkozni, segíteni mind 
a hallgatónak, mind az oktatónak. 
Ha lenne kitöltési hajlandóság, lenne 
visszacsatolás a kar számára, majd 
a hallgatók részére, s ez egy nagyon 
olajozottan működő körforgás lehetne. 
Célom sok más mellett ennek a szem-
léletnek az érvényre juttatása mindad-
dig, amíg a megbízatásom szól.
 
Hogyan próbálják a hallgatókat 
ösztönözni a kurzusértékelések 
kitöltésére? 
Alapvetően, amióta én hivatal-
ban vagyok, annyit értünk el, 
hogy kötelezővé tettük a Hallgatói 
Követelményrendszerben a kur-
zusértékelő kérdőívek kitöltését – 
2017 májusáig nem volt az. Nemrégen 
kiküldtem egy üzenetet, amelyben 
erre hívtam fel a figyelmet: az oktatói 
munka hallgatók általi véleményezése 
a hallgató kötelezettsége. Amen-
nyiben ennek a kötelezettségnek 
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nem tesznek eleget, az elmulasztás fegyelmi 
eljárást vonhat maga után. 

Milyen esetben von fegyelmi eljárást maga 
után a kötelezettség megszegése?
A szeptemberben elindított kurzusértékelése-
ket a Minőségbiztosítási Csoport ismétel-
ten kiküldte. A kérdőívek kitöltése anonim, 
a válaszokat nem látjuk, de azt tudjuk el-
lenőrizni, hogy egy e-mail címről történt-e 
kitöltés. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy 
nem történt, írásbeli figyelmeztetést kaphat 
a hallgató, hogy kötelezettségének tegyen 
eleget. Ha továbbra sem történik meg a 
kitöltés, fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 
Szeretném kiemelni, hogy nem ez a cél. 
A Minőségbiztosítási Csoport szeretné az 
értékelések fontosságára felhívni a figyelmet. 
Ehhez elengedhetetlen a Neptunban megad-
ott e-mail cím ellenőrzése, hogy valóban ak-
tuális-e még. Fontos, hogy nem minden hall-
gató kap üzenetet kurzusértékelésről. Ebben 

az esetben a következő kurzusértékelés 
során kell figyelemmel lennie a Minőségbiz-
tosítási Csoporttól kapott üzenetre.

Végezetül, mit üzenne a hallgatóknak? 
Mindenképpen párbeszédet kezdeményez-
tem a hallgatókkal a kurzusértékeléseken 
keresztül. Köszönöm, hogy sokan komolyan 
vették az üzenetet. Igyekeztem a sok 
megkeresésre átfogóan, a Neptunon keresz-
tül válaszolni. Ha megszólítom a hallgatókat 
a levelemmel, azt azzal a céllal teszem, hogy 
az oktatásfejlesztés és minőségbiztosítás, 
azaz a szakfeladataim ellátása a hallgatók 
és oktatók munkáját segítse. Tudom, hogy 
felbolydulást okozott az értékelések kapcsán 
kiküldött üzenet, de a hallgatók véleménye 
nélkül nem lehet a képzést fejleszteni, s a 
hallgató előrehaladását támogatni. 

Apagyi Beáta
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Fotó: Kiss Viktor

Ennek a meghívás-
nak eleget téve lép-
tek be egyetemünk 
főbejáratán a kul-
turált szórakozásra 
vágyó fiatalok. A 
meghívott fellépők 
listáját már a ren-
dezvény előtt, jó pár 
héttel láthattunk az 
épületek különböző 
pontjain, így min-
denki biztos lehetett 
abban, hogy meg-
találja a számára 
kedves sztárvendé-
get, hiszen az előző 
évekhez hasonlóan 
színesre sikeredett a repertoár. Helyszínként 
ismét az előcsarnok, a díszaula, valamint a 
jogászépület szolgált. Az ünnepélyes megnyi-
tóra a díszaula színpadán került sor. Az est 
műsorvezetője, Lehoczki Éva, illetve a kül-
földi hallgatók tolmácsolását segítő Sándor 
Krisztina röviden köszöntötte az est résztve-
vőit, majd felkérte Prof. Dr. Torma Andrást, a 
Miskolci Egyetem rektorát, Dr. Deák Csabát, 
a Miskolci Egyetem kancellárját, és a ren-
dezvény főszervezője képviseletében Kiss 
Mátét, a ME-HÖK elnökét, hogy tartsa meg 
köszöntőbeszédét. Idén sem maradhatott el 
az elsőéves hallgatók esküje, mely magyar 
és angol nyelven is elhangzott a mobilitási 
programok résztvevőinek tiszteletére. Az es-
kütétel, a köszöntők és a pezsgős koccintás 
után kötetlenebb formában folytatódhatott a 
bulizás. A főszerepet pedig átvehették a meg-
hívott zenekarok. Többek között a Hooligans, 
a Kerozin, a Soulwave és Lotfi Begi szórakoz-
tatta a nagyérdeműt, de a mulató tömeggel 

tartott még a Happy Gang, Zion Refresh, 
BanDJ, London Kids, Szupkay Viktor a Stand 
up Comedy állandó tagja, illetve rövid, de 
annál szórakoztatóbb műsorral mutatkozott 
be az Egy Maszk egyetemi drámaműhely. 
Béres Attila gitárprodukciójával, Földi Sza-
bolcs kellemes orgánumával varázsolta el a 
néző-táncoló közönséget.  Ezek mellett pár-
huzamosan folytak a kisebb programok, mint 
például a házasságkötés, a bál szépe, illetve 
párja választás.  A korona fényét élvezhette 
Madarász Nóra, gazdász hallgató,akit a sza-
vazatok alapján a bál szépévé választottak. 
Mivel a talpalávaló remekül inspirálta a mula-
tozókat, így csak hajnalban sikerült az utolsó 
bálozókat útjukra bocsátani. Ezúton szeret-
ném minden résztvevő nevében megköszön-
ni a szervezők, fellépők, fotósok munkáját. 
Reméljük egyetemünk elsősei remekül érez-
ték magukat, és jövőre nem kevesebb sikerrel 
fog megvalósulni a rendezvény.

Apagyi Beáta

Ismét bálozott egyetemünk

November 10-én újra előkerültek a csinos báli ruhák, a magas sarkú cipők, élére vasalt 

nadrágok, elegáns ingek és nyakkendők, hiszen egyetemünk vezetősége ezen a napon 

invitálta meg hallgatóit – legfőképp gólyáit– , oktatóit, dolgozóit a már hagyománynak 

tekinthető Miskolci Egyetemi Gólyabálra.
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A Miskolci Egyetem jelenleg is hatékony szak-
mai kapcsolatot tart a gazdaság szereplőivel, 
különösen a stratégiai fontosságú, megyében 
működő nemzetközi társaságokkal. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) a gazdaság önkormány-
zataként összefogja és koordinálja a megye 
vállalkozásait, támogatja azok versenyképes-
ség-növekedését, kapcsolatrendszerük fejlő-
dését, üzleti partnerségek kialakulását.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke az ünnepélyes 
aláíráson a következőket mondta – A Miskol-
ci Egyetem és a BOKIK megállapodásától a 
megye gazdasági fejlődésének erősödését 
várom úgy, hogy abból természetesen az 
Egyetem is profitál. Gondolok itt többek kö-
zött az Egyetem népszerűsítése érdekében 
végzett aktív és folyamatos munkára, amely-
nek köszönhetően növekszik a hallgatói lét-
szám, és ez a megye gazdasági szereplőinek 
munkaerőigényét is kielégíti. A másik kiemelt 
terület a kutatás-fejlesztés és a gazdasági te-
vékenység hatékony 
összekapcsolása, 
és ennek több száz 
vállalkozásra törté-
nő kiterjesztése, ami 
erőteljes fejlődési 
potenciált ad a me-
gye gazdaságának.
A Miskolci Egyetem 
részéről Dr. Deák 
Csaba kancellár 
így értékelt: – Szol-
gáltatási és kuta-
tás-fejlesztési erőnk 
jobb hasznosítása 
érdekében a BOKIK 
támogatja intéz-
ményünk vállalati 

kapcsolatteremtését, ennek keretében a Mis-
kolci Egyetem és a vállalkozások, elsősorban 
a KKV-k közötti tudás- és technológiai transz-
fer elősegítését, tájékoztatók küldését, közös 
fórumok és rendezvények szervezését. Így 
még jobban bekerül Egyetemünk a megye 
gazdasági vérkeringésébe, ami az itt tanuló 
hallgatók és vállalatok számára újabb lehe-
tőségeket nyit. A felek bíznak abban, mindez 
hatással lesz a beiskolázásra is. Prof. Dr. Tor-
ma András, a Miskolci Egyetem rektora ezzel 
kapcsolatban kiemelte: – Az egyetemi hallga-
tók gyakorlati képzési hátterének fejlesztése, 
a Miskolci Egyetem duális képzésbe bevont 
szervezetek és vállalkozások számának nö-
velése, képzési programjaink korszerű, a 
munkaerőpiaci igényeket kielégítő tartalmi 
fejlesztése mind olyan feladata Egyetemünk-
nek, amelyben folyamatosan fejlődnünk kell, 
amiben partnerünk, a BOKIK segítséget nyújt 
majd a következő években.

uni-miskolc.hu

Együttműködési mEgállapodást kötött 
egyetemünk a bokIk-kal
Kölcsönös előnyökön alapuló, stratégiai szintű, hosszú távú szakmai együttműködésről kötött 
megállapodást a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara.
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Bár egyikünk sem itt született, immár mint 
miskolci lakosok beszélgetünk. Hogyan 
kerültél ide, Borsod központjába?
Kezdjük ott, hogy 1987-ben az ELTÉ-ről át-
csábítottak az MTA Filozófiai Intézetébe, ahol 
igazgatóhelyettesként próbáltam összefogni 
a kollégák munkáját. Az Intézetnek régeb-
ben volt egy világos profilja: a valláskutatás 
és a keresztény–marxista párbeszéd állt a 
középpontban, amely témakörökkel én is 
foglalkoztam. Miután azonban váltás történt 
az Intézet vezetésében, az új igazgató nem 
kívánta folytatni ezt az irányvonalat, én pedig 
úgy döntöttem, otthagyom az MTA-t, és visz-
szatérek a felsőoktatásba. Egyeztettem Pécs 
és Debrecen egyetemével is. Pécsett ez ne-
hezen ment, merthogy én a filozófiával foglal-
kozó tanszékek összevonását vetettem fel az 
erők összpontosítása céljából, ami többekben 
félelmet keltett. Debrecenbe elmehettem vol-
na, viszont nem éltem ezzel a lehetőséggel.
Miskolcon ez időben, éppen 25 éve jött létre a 
Bölcsészettudományi Intézet, majd Kar. Gon-
doltam hát, hogy eljövök, és hogy szép egy 
kaland lesz – és hát valóban az is lett. Igazi 
aranykor volt, Kabdebó Lóránt dékán nagy 
lendülettel, remekül látott munkához a Miskol-
ci Egyetemen. Nagyon erős oktatói gárda ala-
kult, sokan sajnos már nincsenek itt közülük.

Megszeretted magát a várost is?
Igen, megkedveltem Miskolcot, mára el-
mondhatom, eléggé otthon érzem magam 
a városban. Noha én egy megrögzött buda-
pesti lokálpatrióta vagyok, megszerettem, és 
mondjuk úgy, másodfokon miskolci lokálpat-
riótává váltam. Korábban egy tősgyökeres 
pesti kolléga, aki aztán Debrecenbe került, el-
látogatott Miskolcra. Sétálgattunk a városban, 

és megjegyezte: nem érti, miért mondják, 
hogy Miskolc nem olyan jó hely, hiszen sokkal 
jobb, mint Debrecen.

A Filozófiai és Antropológiai Tudományok 
Intézete egyre inkább új szakok hirdetésé-
ben gondolkodik. Hogyan látod, lesz még 
reneszánsza a hagyományos filozófia ok-
tatásnak?
Ezt nehéz megmondani. Korábban nagyon 
magasak voltak a ponthatárok, sokan je-
lentkeztek filozófusnak, aztán sajnos jött a 
bolognai folyamat, és megszűnt a hagyomá-
nyos filozófia szak. Ma leginkább az erkölcs-
tan és etikatanári képzés keretében zajlik 
filozófiaoktatás nagyobb számú hallgatóság 
számára. Az újabb szakokon valószínűleg én 
már nem fogok oktatni. Ha azonban ezek a 
képzések biztosítani tudják az Intézet jövőjét, 
örüljünk nekik!
Nagyon nehéz egyébkén megmondani, hogy 
egy egyetemi képzés vajon mi mindenre ké-
pesít. Gondoljunk csak például a Cambridge-i 
Ötökre: bölcsészek voltak, klasszika-filológu-
sok, és tudásukat egy kémhálózat megszer-
vezésében, működtetésében tudták kama-
toztatni.

„másodfokon mIskolcI lokálpatrIótává váltam”
Interjú lendvaI l. ferenc fIlozófussal

80. életévét töltötte be idén Prof. Dr. Lendvai L. Ferenc, a Bölcsészettudományi Kar 

emeritus professzora, a kultúr- és történelemfilozófia elismert szakértője, aki miskolci pá-

lyája kezdetéről és az idén 25 éves jubileumát ünneplő bölcsészkar „hőskorszakáról” is 

beszélt a vele készült interjú keretében.

MEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
017. N

O
V
E
M

B
E
R

V. ÉV
FO

LYA
M
 9. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

9Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Mivel foglalkozol mostanában?
Hatodik éve írok egy művelődéstörté-
net-könyvet. Az ötlet abból adódott, hogy 
amikor művelődéstörténetet tanítottam az 
egyetemen, rájöttem, hogy nem tudok iga-
zán jó tankönyvet ajánlani a hallgatóknak. A 
meglévő tankönyv ugyan jó volna, de renge-
teg hiba csúszott bele, oldalanként átlagosan 
két tartalmi tévedés. Akkor oldalról oldalra 
végigmentem a könyv lapjain, csináltam egy 
korrektúrajegyzéket, amelyet eljuttattam a 
hallgatókhoz, hogy használják azt is a nyom-
tatott könyv mellé, hogy ellenőrizni tudják. 
Aztán elgondolkodtam, hogy én eléggé értek 
a téma egyes részterületeihez. Három sza-
kos voltam az egyetemen: filozófia, magyar 
és történelem szakos, ráadásul igen erős 
földrajzos érdeklődéssel. 
Eredetileg az volt a tervem, hogy két évig 
csak olvasni fogok, összegyűjtöm az anya-
got, további két évben pedig megírom. Eleve 
két kötetet terveztem. Amikor belefogtam, 
még hat évvel ezelőtt, 74 éves voltam. Az 
anyag aztán lassan a fejemre nőtt: nem két 
évig gyűjtöttem, hanem négy évig. Az első 
kötetet, amely a kezdetektől a középkorig tart, 
már be is fejeztem, azt tapasztaltam azonban, 
hogy az ókorról vagy a középkorról sokkal 
könnyebben lehet írni, mint az újkorról. Ez ért-
hető is lehet: a régebbi korokra vonatkozólag 
mára nagyjából letisztult értékítéletek alakul-
tak ki. Az újkorban más a helyzet. Gondoljunk 
csak a francia forradalomra, vagy Robespier-
re személyére: sokan sokféleképpen értéke-
lik: vannak, akik szeretik, és vannak, akik utál-
ják. Tehát itt nagyon nehezen haladtam. Úgy 
tervezem, 81 éves koromra azért be fogom 
tudni fejezni a második kötetet is.

Manapság egyre többen feszegetik az ér-
telmiség politikai szerepének, szerepvál-
lalásának problémáját. Te mit gondolsz 
erről: feladata vajon az értelmiségnek, 
hogy állás foglaljon, esetleg tevékenyen is 
bekapcsolódjon a politikai életbe?
A Kádár-rendszer idején, elmondhatjuk, szük-
ségszerű volt, hogy az értelmiség kezdjen el 
politikával foglalkozni, hiszen egyedüli réteg-
ként volt képes erre. Ez a szerepe aztán, ha 
gyengébben is, de valamelyest egészen a 

mai napig megmaradt. Úgy gondolom viszont, 
elsősorban nem az értelmiség feladata, hogy 
politikát csináljon: ezzel a politikusok kell hogy 
foglalkozzanak. Max Weber például két köny-
vet írt minderről: „A politika mint hivatás”, illet-
ve „A tudomány mint hivatás” címen. Tehát ez 
két külön dolog.
Az értelmiség persze vélemény formálhat a 
politikáról – miért ne formálhatna? Érdekel-
je, legyen közéleti emberi. Például az egy-
házaknak is joguk van beleszólni a közéleti 
dolgokba. Igaz, ekkor értelmiségiek és egy-
háziak egyaránt figyelembe kell hogy vegyék: 
ha beleszólnak, politikai szereplőkké válnak, 
és onnantól, hogy úgy mondjam, elveszítik 
immunitásukat, többé nem védettek, hanem 
igenis lőhetnek rájuk. Ennek ellenére én még-
sem mondom azt, hogy ne foglalkozzunk poli-
tikával. Ha így gondolnám, úgy korábban nem 
vettem volna részt a Galamus-csoport mun-
kájában. Szerettem velük dolgozni. A politizá-
lás tehát nem feladat, csupán egy lehetőség. 
Az igazi feladat az, hogy ki-ki a saját szakmá-
jával foglalkozzon.

Rada János
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Melyeket tart a legfontosabb fejlesztendő 
területeknek? Hová szeretné összpontosí-
tani az EU-s forrásokat? 
Rengeteg kihívás áll még előttünk, hiszen 
nem egy átlagos gépészmérnök vagy infor-
matikus képzőhely szeretnénk lenni, hanem 
bizonyos dolgokban a legjobbak. Szemben 
az egyetem másik két műszaki karának kép-
zéseivel a mi képzéseink nem unikálisak. 
Első intézkedésem a kar újrapozicionálására 
irányult, amely oktatási és tudományos terüle-
ten is releváns feladat. Cél olyan fókuszterü-
leteket kialakítani, amelyek több lábon állnak. 
Nem jó fókuszterület az, amelyben rengeteg 
hallgatót képzünk, de nincsen rá piaci keres-
let, ahogy az sem, amelyben kiváló kutatók 
vagyunk, de nincs mögötte ipari háttér és 
hallgatói kibocsátás. Ezeknek a lábaknak a 
szinergiáját kell megteremteni és „zászlónk-
ra tűzhető” területeket kell megneveznünk. 
A kar vezetői értekezlete pozitívan fogadta 
ezt a tervet és egyetértésben hat területet 
nevezett meg, amelyek beleillenek az előbbi 
elvárásokba. Az újrapozicionálásnak rögtön 
hasznát is vettük, mivel az elmúlt két hónap-
ban két jelentős pályázatot készítettünk. Leg-
utóbb a Felsőoktatási Intézményi Kiválóság 
Program keretében nyújtottuk be pályázatot 
Smart termelési rendszerek fejlesztéséhez 
kapcsolódó kutatások címmel. A fókuszterü-
leteket folyamatosan nyomon fogjuk követni, 
és kidolgozzuk azt a feltételrendszert, amely 
az új területek bekerülését és nem megfelelő 
tevékenység esetén azok kikerülését szabá-
lyozza. Ha például a pályázatok vagy a kari 
költségvetés lehetővé teszik szakterület-, tan-
anyag- vagy laboratórium fejlesztését, akkor 
a fókuszterületek kapják a fejlesztési támoga-
tást. Kihangsúlyoznám, hogy nem kívánunk 
kizárni senkit, minden terület előtt nyitott, 
hogy fókuszterületté váljon, ha képes rá.

Korábban említette, hogy egyre jobb ké-
pességű hallgatók érkeznek a karra, azon-
ban még most is nagymértékű a hallgatói 
lemorzsolódás. Milyen intézkedéseket ter-
vez ennek kiküszöbölésére?
A lemorzsolódás csökkentése érdekében pró-
báljuk aktivizálni hallgatóinkat, mert magunk 
is látjuk, hogy ezzel a területtel probléma van. 
Valószínűsíthetően a legnagyobb hallgatói 
létszám mellé fog társulni a legnagyobb ará-
nyú lemorzsolódás is, de ez a szám nálunk 
talán még az egyetemi átlagtól is magasabb. 
Intézkedésünk egyik eleme a Terplán Zénó 
Program, amelyen belül fiatal oktatóinkat ke-
resetkiegészítéssel támogatjuk egyrészt a tu-
dományos minősítésük megszerzése és mi-
nőségi publikációs tevékenységük fejlesztése 
céljából, másrészt pedig a saját tárgyaikban 
oktatott hallgatóiknak mentorálására. Egy 
másik program keretében a kar legkritikusabb 
tárgyaira irányítottuk a figyelmet, és több ok-
tatónk részvételével, órarenden kívüli lehető-
ségek biztosításával próbáljuk csökkenteni a 
lemorzsolódást. A harmadik, egyben az elmúlt 
időszak leghatékonyabb iránya a Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Önkor-
mányzatának kezdeményezésére indult Tutor 
program, amelynek keretében egyes tárgyak-
ban már jól teljesített hallgatók jelentkeznek 
tutornak és segítik a lemaradókat. Úgy tűnik, 
hogy a saját nyelvükön jobban meg tudják 
őket szólítani, nagy népszerűségnek örven-
denek ezek a kurzusok. Nagyon remélem, 
hogy ez a háromirányú intézkedés ered-
ményt fog hozni, ha nem, akkor egyrészt na-
gyon csalódott leszek, másrészt pedig lehet, 
hogy el kell hinnem azokat a véleményeket 
– melyeket most még nem vagyok hajlandó 
–, hogy mindez azért történik, mert a hallga-
tók érdektelenek. Én bízom benne, hogy ez 
nem így van, és hozzá tudjuk segíteni őket 

Interjú dr. sIménfalvI zoltánnal, 
a géIk új dékánjával – II. rész
Dr. Siménfalvi Zoltán, az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet igazgatója 2017 

júliusában vette át egyetemünk rektorától az egy évre szóló dékáni kinevezését. No-

vemberi lapszámunkban a vele készült interjú második részlete olvasható.
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a sikeres diploma 
megszerzéséhez. 

A Műszaki Föld-
tudományi Kar 
szeptemberben 
szakkollégiumot 
alapított. Milyen 
tervei vannak a 
Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 
tehetséges hallga-
tóinak felkarolását 
és mentorálását 
tekintve?
Rátapintott, több 
hete dolgozunk 
egy szakkollégium 
alapításán, dékán-
helyetteseim már 
elkészítették ennek a dokumentumait, no-
vemberben vezetői értekezlet és Kari Tanács 
elé kerül az anyag. Az intézetek segítségé-
vel meghatároztuk azokat a szakterületeket, 
amelyeket szakkollégiumban művelni fogunk. 
Talán a legfontosabb a tehetséges hallgatóink 
támogatása. Jelen pillanatban nincs lehető-
ségünk, hogy a kutatás irányába elkötelezett 
hallgatóinkat szabályozott formában, pl. kon-
ferencia részvétel biztosításával vagy kuta-
táshoz szükséges anyagok beszerzésével 
támogathassuk. Remélem, hogy jövő év janu-
árjában el tudjuk kezdeni ezt a programot, és 
látva, hogy hallgatóink milyen sikerrel szere-
pelnek országos és nemzetközi versenyeken, 
nincs kétségem a siker felől. Hadd büszkél-
kedjek hallgatóink legutóbbi eredményével, 
pár hete 16 csapat közül karunk ME-Kart csa-
pata nyerte az Automotive Hungary TechTo-
gether járműépítő versenyét.

Tervez-e strukturális átalakítást? Milyen in-
tézkedésekkel szeretné megállítani a fiatal 
oktatók elvándorlását?
A kar tekintetében 2013-ban történt adminiszt-
rációs jellegű strukturális átalakítás, amely in-
tézetek létrehozását jelentette. A kezdetekben 
a legtöbb, közös intézetbe került tanszék kü-
lön-külön dolgozott, ma pedig úgy látom – és 
az elnyert projektjeink is mind azt mutatják –, 

hogy nem önálló, hanem egymással kommu-
nikáló, interdiszciplináris, akár karok közötti 
területeken együttműködő és egymást segítő 
szervezetekre van igény és szükség. 
Az előző években elindítottunk egy fiatal okta-
tó-kutató életpályamodellt, akkor még azzal a 
szándékkal, hogy a frissen végzett doktoran-
duszoknak státuszt tudjunk biztosítani. A po-
zitív gazdálkodásunk eredményeként kaptunk 
arra engedélyt, hogy ezt a programot elindít-
suk. Ma már más a helyzet, olyan mennyi-
ségű pályázatot nyertünk el a közelmúltban 
– például a FIEK, GINOP és EFOP projektek 
–, amelyek nagyon széleskörű lehetőséget 
biztosítanak a fiatal kollégáinknak. Jelen pilla-
natban azt mondhatom, hogy az érdeklődő és 
tenni akaró kollégák az iparban is versenyké-
pes bérezésért dolgozhatnak.
Az átlátható kutatói életpályát célozza az a 
kezdeményezésünk is, amely a doktori foko-
zatszerzés (PhD) és akadémiai fokozatszer-
zés (DSc) közötti szintek (habilitáció, egyete-
mi tanári kinevezés) elérését a legmagasabb, 
DSc szint követelményeinek százalékában 
határozzák meg. A karon évről évre mérni 
fogjuk ezeket a paramétereket, amely lehető-
séget ad a minősítésre, és utat mutat kollégá-
inknak a cél elérése érdekében.

Boldizsár Csongor 

Fotó: Kiss ViktorMEGAZIN
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 A kubai nagykövet értékelte a kubai-magyar 
kapcsolatokat, aminek során kiemelte a gaz-
daság, a kultúra és a tudomány több olyan 
területét is, ahol jelentős együttműködések 
alakulhatnak ki a két ország között. Ilyen 
területként nevezte meg a logisztikát is, és 
méltatta a Miskolci Egyetemnek a logisztikai 
területén végzett oktatási és kutatási tevé-
kenységét. 
Követendő példaként kiemelte, hogy több la-
tin-amerikai országban is Prof. Dr. Illés Béla 
kubai és német szerzőkkel közösen készített 
könyvét használják a logisztika oktatásában, 
és hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy a 

magyarországi felsőoktatási intézmények kö-
zül a Miskolci Egyetemnek vannak a legjobb 
kapcsolatai a kubai felsőoktatással. Végül 
megígérte, hogy hazatérése után is figyelem-
mel kíséri és segíti ezt a kapcsolati rendszert, 
valamint figyelmébe ajánlja azt az új nagykö-
vet asszonynak is.
A találkozó során Prof. Dr. Latorcai János em-
lékeztette a nagykövetet arra, hogy Kuba 10 
főre szóló Stipendium Hungaricum ösztöndí-
jat kap, és ezek felhasználásakor a nagykö-
vet figyelmébe ajánlotta a Miskolci Egyetem 
képzéseit.

uni-miskolc.hu

2017. november 2-án Prof. Dr. Latorcai János, a magyar országgyűlés alelnöke hivatalában 
fogadta Julio César Cancio Ferrer-t, Kuba magyarországi nagykövetét, aki november 10-én 
fejezi be több mint 50 éves diplomáciai szolgálatát, és tér vissza Kubába. A találkozóra 
meghívást kapott Prof. Dr. Illés Béla, a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetének vezetője is, aki 
a Santa Clara-i Marta Abrau Egyetem tiszteletbeli professzora.

a parlamEntbEn méltatta az EgyEtEmünkön 
folyó logisztikai képzést a kubai nagykövEt

Fotó: uni-miskolc.hu MEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
017. N

O
V
E
M

B
E
R

V. ÉV
FO

LYA
M
 9. 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 MSZC Fazola Henrik Építőipa-
ri és Művészeti Szakgimnázium, 
Szakközépiskola növendékei 
közös projektbe kezdtek az Al-
kalmazott Társadalomtudomá-
nyok Intézetének tagjaival. Mis-
kolcon a művészetek, illetve a 
társadalomtudományok oktatása 
is 25. évét ünnepli. Így született 
meg közös gyermekként a Kon-
takt kiállítás, mely 2017. október 
25-én tárult az érdeklődők elé. 
A kiállítás alcíme: A hozzád 
vezető út. Lényege, hogy 
újra és újra megtaláljuk, vagy 
visszataláljunk önmagunkhoz életünk során. 
Az alapkoncepció nem volt más, minthogy 
az üres, fehér falfelületeket színes, egye-
di alkotások töltsék meg. Az iskola  taná-
rai, diákjai leginkább a hiányosságokból 
építkeztek, és megmaradt alapanyagokból 
varázsoltak új, kifejező kreálmányokat, me-
lyeken keresztül szeretnék megszólítani 
a társadalmat, kontaktba kerülni velük. A 
kiállítást Dr. Jakab Nóra, oktatásfejlesztési és

minőségbiztosítási rektorhelyettes asszony 
nyitotta meg, továbbá a megjelent művészek, 
oktatók is köszöntötték a művészpalántákat. 
Az esemény támogatója a Bluepixel, Cziko-
ra Ágnes és csapata volt, akik számos 
színház-koncert felvételt, reklámkampányt 
tudhatnak magáénak. A látogatók figyelmét 
a gondosan előkészített, finomságokkal meg-
rakott asztalra, és nyereményjátékukra is 
felhívták. Kedvenc alkotásukkal szelfizhetett 

a nagyérdemű, hogy aztán a 
legjobb képkészítők megnyer-
hessék az eredeti művek lenyo-
matát. A  megnyitó után a 
vendégek ismét megtekinthették 
az alkotásokat, személyesen 
beszélhettek róla a művészek-
kel, és levonhatták saját konk-
lúziójukat a kiállítással kapcso-
latban. A kreálmányok színesek, 
kifejezőek, változatosak voltak, 
ezáltal a vendégek szívesen 
kerültek kontaktba velük.

Apagyi Beáta

Művészek és műveik sorakoztak a Miskolci Egyetem bölcsészépületének első emeletén, az 
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének folyosóján. A megnyitó előtt érkezett ven-
dégek kíváncsian méregették a kiállított szellemi termékeket, melyek a falon is, és a fejük fölött 
lógó kockákon helyezkedtek el.

kontaktban a művészEt

Fotó: Sivák KoppányMEGAZIN
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Kiderült, hogy a Magyar Honvédség ka-
tonái a Honvédelmi Ismeretek című szaba-
don választható tárgy keretében érkeznek 
rendszeres időközönként egyetemünkre, 
így mi is ellátogattunk két előadásukra, ahol 
Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok úr tar-
tott teltházas előadásokat. Az első előadást 
megelőzően Prof. Dr. Torma András, egye-
temünk rektora köszöntötte a megjelenteket, 
és kiemelte, mennyire örül annak, hogy az 
egyik legnagyobb egyetemi előadót sikerült 
zsúfolásig megtölteni, és gratulált a megjelent 
hallgatóknak, hiszen jó döntést hoztak, hogy 
részt vesznek  a honvédelmi tanórákon. 
A dandártábornok úr az első alkalommal MH 
5. Bocskai István Lövészdandár missziós 
szerepvállalását ismertette Irakban és Afgan-
isztánban. Igazán érdekfeszítő előadásoknak 
lehettünk szem és fültanui, amely számtalan 
interaktív elemmel, videóval és közvetlen 
élménybeszámolóval volt színesítve. Halhat-
tunk a magyar katonák újjáépítő tevékeny-
ségéről ezekben a válságövezetekben, 
és arról, hogy milyen kihívásokkal találták 
magukat szembe nap-nap után, hogyan 
hatásta laní to t tak 
pokolgépeket, vagy 
éppen mi a teendő 
támadás esetén. 
Egy héttel később 
a második előadás 
kicsit elméletibbre 
sikerült, de nem ke-
vésbé fontos témát 
járt körbe. A kato-
nai vezetéselmélet 
legfontosabb jel-
lemzőiről hallhat-
tunk. Itt megis-
m e r k e d h e t t ü n k 
egy vezérkari tiszt 
mindennapja iva l , 
és azzal, hogy 

milyen tárgykörökben kell nap nap után 
döntést hoznia, adott esetben több ezer ki-
lométerre a hazájától.
Az előadások végeztével Szombati Emese 
alezredes asszony adott számot a fiatalok 
lehetőségeiről a Magyar Honvédség keretein 
belül. Kiemelten az Önkéntes Területvédelmi 
és Műveleti Tartalékos rendszerről, valamint 
a Honvédelmi Ösztöndíjrendszerről. Ezek 
olyan remek lehetőségek, melyek bármi-
lyen szakos egyetemi tanuló számára plusz 
jövedelmet és számtalan lehetőséget jelent-
hetnek. Ezekről további információ a www.ira-
nyasereg.hu weboldalon találhattok, valamint 
a facebook közösségi oldalon a honvédelmi 
ismeretek 2017/2018 zárt csoportba történő 
jelentkezéssel kaphattok. Keressétek a To-
borzó Irodát is, amennyiben kérdésetek van: 
a 06-46-327-245 telefonszámon.
A Honvédelmi Ismeretek óra látogatását 
minden, a téma iránt érdeklődőnek szívből 
ajánljuk, és ami fontos, nem csak az uraknak, 
hiszen ahogy alezredes asszony példájából 
is láthatjuk, rengeteg hölgy is szolgál ered-
ményesen a honvédség kötelékén belül. 

honvédelmI Ismeretek

Minden szerdán délben egyenruhás emberek gyülekeznek a III. előadó környékén. Utána 
jártunk, mi is történik ekkor egyetemünkön. A katonai egyenruha már messziről felismerhető, 
így sejtettük hová kell fordulnunk, hogy felvilágostást kapjunk.
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A tanásatás 2015 óta folyik a 
Miskolci Egyetem, a miskol-
ci Herman Ottó Múzeum és a 
Kölni Egyetem közös kutatási 
projektjeként. Azóta az egyetem 
régészhallgatóinak ez a kutatási 
program ad lehetőséget gya-
korlataik teljesítésére. Borsodi-
vánka–Marhajárás–Nagyhalom 
lelőhelyen egy bronzkori  tell 
település feltárása zajlik. A tell 
a többrétegű, őskori települé-
si hely arab megnevezése. Az 
ilyen települések speciális tár-
sadalmi-gazdasági és gondolko-
dásmódbeli döntések sorozataként jöttek 
létre a késői neolitikum (Kr. e. 4900–4500) 
és a középső bronzkor (Kr.e. 2100–1500) 
folyamán. A borsodivánkai lelőhelyet jelenlegi 
ismeretink szerint Kr. e. 1800 és 1500 között 
használták. A feltárásra a bronzkori település 
oldalában kialakított lőtér falának erős pusz-
tulása miatt került sor. Az első két év során a 
függőleges lőtérfal megtisztításával a lelőhely 
teljes vertikális rétegsoráról készítettünk 

dokumentációt. A metszeten jól láthatók az 
egykori emberi használat során kialakult külön-
böző rétegek: faszenes, hamus, szemetes 
feltöltődési rétegek, sárga házpadlószin-
tek, vékony fehér szervesanyagra utaló ma-
radványok. Ez utóbbiak az archeobotanikai 
és a mikromorfológiai vizsgálatok alapján 
vastag nád-fű réteg fitolitjait tartalmazzák. 
Ezt a réteget valószínűleg a szemétréteg 
letakarására és a szagok kiküszöbölésére 
hordta oda a település lakossága. Az idei 
év során egy 5x5 méteres szelvényben már 
nagyobb felületen sikerült megfigyelni az 
egykori élet és házak nyomait.  A kiállításon 
az utolsó ásatási szezon leleteiből láthatunk 
válogatást az asztali edénykészlet, munka-
eszközök és speciális rendeltetésű tárgyak 
csoportjából. 
A kiállítást Bencze Alexa, Kovács Anikó, 
Balázs Bence, Bartus Zsolt és Szabó Imre 
Előd 3. éves régészhallgatók készítették 
Pusztainé Dr. Fischl Klára vezetésével. Az 
antropogén eredetű talajrétegsort Dobos 
Endre (ME Természetföldrajz-Környezettan 
Intézeti Tanszék) készítette.  A kiállítás 2017. 
december  15-éig lesz látható.

Régészeti és Őstörténeti Tanszék

A ME BTK TTI Régészeti és Őstörténeti Tanszéke tanásatásának anyagából nyílt kiállítás 
az egyetemi főépület aulájának galériájában.

régészetI kIállítás a mIskolcI egyetem aulájában
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1992-ben először indult el a kísérleti doktori 
program, amely óta töretlenül zajlik a dokto-
ri képzés. 2001-ben megkezdődtek a doktori 
programból doktori iskolává alakítás munká-
latai, ami eredményeképpen 2002 óta műkö-
dik a Doktori Iskola. A Doktori Iskola vezetője 
Prof. Dr. Balaton Károly.
2016-ig a Doktori Iskola 86 hallgatója szerzett 
PhD fokozatot. Jelenleg 38 hallgatója van a 
Doktori Iskolának, amelyből 8 hallgató kül-
földről érkezett. A legtöbb külföldi hallgató a 
Stipendium Hungaricum program keretében 
került kapcsolatba az intézménnyel.
A 2017/18-as tanévben 14 elsőéves dokto-
randusz hallgató kezdte meg tanulmányait a 
Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Isko-
lában. Az elsős hallgatók közül 3-an, a már 
említett Stipendium Hungaricum külföldi ösz-
töndíjasai, akik Jordániából, Kazahsztánból, 
illetve Ghánából érkeztek.
A magyar hallgatóknál a nappali tagozaton fo-
lyó képzésben résztvevők kb. 80%-a a Miskol-
ci Egyetemen szerezte diplomáit is. Azonban 
a levelezős hallgatók 
között már nagyobb a 
térbeli szórás, hiszen 
többen Budapesten él-
nek, és a Magyar Nem-
zeti Bank alkalmazásá-
ban dolgoznak.
A Doktori Iskolában fo-
lyamatosan zajlanak 
különféle a pályázatok, 
de az intézmény mű-
ködésében nagy válto-
zásokat, fejlesztéseket 
nem terveznek.  2016-
ban pedig elfogadták a 
PhD képzésre vonatko-
zó új kerettantervet.
A Doktori Iskola több 

belföldi és külföldi intézménnyel áll partnersé-
gi kapcsolatban. A PhD hallgatók mobilitásá-
nak erősítése céljából a BCE és a PTE Dokto-
ri Iskoláival együttműködési megállapodások 
ügyében tárgyalások zajlanak. A legfontosabb 
külföldi partner Doktori Iskolák a környező 
országok, illetve az Európai Unió területén 
találhatóak. Azonban német, ukrán, szlovák, 
román, osztrák, francia, szerb és bolgár intéz-
mények mellett egy Amerikai Egyesült Álla-
mokbeli Iskolával is kapcsolatban állnak.
Jelenleg több tématerületen is zajlik kutatás a 
Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Isko-
lában. A tématerületek a következők: Gazda-
ságelmélet és Módszertan; Marketing Iskolák 
és Alkalmazása; Menedzsment; Térgazda-
ságtan; Pénzügy és Számvitel; Üzleti vállalko-
zás és Vállalati gazdaságtan.
Mint az kiderülhetett a Doktori Iskolában több 
szerteágazó területen zajlik a kutatómunka. 
Mindemellett jelentős és fontos a nemzetközi 
és hazai kapcsolatok ápolása is.

Németh Niki

Folytatódik a tavalyi tanévben elkezdett cikksorozatunk, amelyben az egyetemünkön 
tevékenykedő doktori iskolákat mutatjuk be. Mostani számunkban a Gazdaságtudományi 
Kar Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskolája következik.

vállalkozáselmélet és gyakorlat 
doktorI Iskola

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN

2
017. S

ZE
P
T.

V. ÉV
FO

LYA
M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
017. N

O
V
E
M

B
E
R

V. ÉV
FO

LYA
M
 9. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

17Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2
017. O

K
T
Ó
B
E
R

V. ÉV
FO

LYA
M
 8. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Legyél plazmaadó,  
segíts másokon és keress jól!

Keress minketMiskolcon a

Szinva- parkban

plasmacentrum.hu

Minden hónapban 

50 000 Ft-ot,  

100 000 Ft-ot! 

Karácsonyig akár

Kapcsolat
Foglalj időpontot vérplazmaadásra  
online vagy ingyenes telefonszámunkon!

Cím: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Tel.: +36 80 808 008 Web: plasmacentrum.hu



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

18 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

Kezdjük azzal, hogy a legelején a vlogcsa-
tornák általában egy blogoldalból nőtték ki 
magukat, tehát mikor egy-egy blogger túl szű-
kösnek érezte az írás kereteit, elkezdett videót 
forgatni. Mindkét blogtípusnál a beauty téma 
a leghíresebb, ezen kívül nagyon gyakori az 
életmód-tanácsadás, a gasztronómia, a szá-
mítógépes játékok vagy kütyük, a könyvek és 
a filmek témája. Magyarország is sok ismert 
vloggert tart számon, akik óriási nézettségnek 
örvendenek, és ezért rendszeresen tartanak 
találkozókat a követőikkel. A bloggereknél ez 
nem annyira jellemző, mert az író nem min-
dig vállalja az arcát, a nevét, vagy egyszerűen 
írásban jobban ki tudja fejezni magát.
Léteznek blogger-csoportosulások is, a másik 
oldalon pedig nagyon népszerű a vloggerek 
közös videókészítése. A vloggerek egymást 
vendégszereplésekkel segítik, míg a blogge-
reknek Facebookon található egy körülbelül 
2000 fős csoportja, a Magyar Bloggerek és 
Blogkedvelők Közössége, amelyben szinte 
minden magyar blogger megtalálható. Itt bár-
ki megoszthatja a bejegyzéseit, és többször 
szerveznek találkozókat is. A két csoport vi-
szont nem igazán keveredik egymással, és 
előfordul a rivalizálás is. Felmerül tehát a kér-
dés, hogy ki melyiket tartja jobbnak?
Ehhez persze hozzátartozik, hogy manapság 
annyira könnyű belekezdeni mindkettőbe, 
hogy megszámlálhatatlan bloggal és 
vloggal találkozhatunk. Éppen ezért na-
gyon nehéz kiemelkedni a tömegből, újat 
mutatni, és legfőképpen pénzt keresni 
vele. Mert a nagy nézettséggel, követő-
vel rendelkezők már nemcsak hobbiként, 
hanem sokkal inkább munkaként tekinte-
nek arra, amit csinálnak, így szponzorra 
van szükségük. Erre egyre több cég haj-
lik is, kezdetben egy-egy termékért cse-
rébe kérnek bejegyzés, videót – vagyis 
ingyenes reklámot maguknak. A másik, 
szintén nagyon népszerű megoldás, ha 

az illető blogger/vlogger könyvet ír. Csak kell 
egy jó téma és egy kiadó, és kész is a bevé-
telforrás.
Viszont, aki ennyi emberre gyakorol hatást, 
annak ezzel tisztában is kell lennie, mert ez 
nagy hatalom a kezében. Így nagyon oda kell 
figyelni arra, hogy ne legyünk szélsőségesek, 
indokoljuk meg a negatív vagy pozitív véle-
ményünk, és mindemellett legyünk kitartóak. 
Ha valaki kezdő a pályán, akkor kitartás nél-
kül nem fog elérni annyi embert, amennyit 
szeretne, és megy a munkája a tucatok közé. 
Kezdőként fontos, hogy ha belekezdesz, ne 
nézegesd a „nagyobbakat”, mert neked nem 
olyannak kell lenned, mint ők, és nekik is sok 
időbe telt, mire odáig jutottak. Bárki elkezdheti 
közszemlére tenni a gondolatait, a webszol-
gáltatók ingyenes lehetőséget biztosítanak 
rá, de nem egyszerű folyton aktívnak lenni, 
fenntartani az érdeklődést, és mindezt jó mar-
ketinggel köríteni. Ha nem vagy biztos magad-
ban, akkor érdemes első körben társszerkesz-
tőnek jelentkezni valaki mellé.
Az internetet elárasztó blogok és vlogok miatt 
sokan nem veszik komolyan, ha hivatásként 
tekint a szerkesztő arra, amit csinál, de ne fe-
lejtsük el, hogy egy színvonalas weboldal és 
csatorna is rengeteg munkát és teljes embert 
kíván.

Tóth Evelin

A blogok már jó ideje fénykorukat élik, míg a vlogok (videóblogok) nem is olyan rég váltak 
népszerűvé az interneten. Mindkettőnek számtalan szolgáltató biztosít helyet a tartalom 
közzétételéhez, a kérdés csak az, ki mire voksol: blog vagy inkább vlog?

blogok és vlogok

Fotó: internet
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19Fókuszban

Ami az úticélokat illeti, vannak kifejezetten 
páros, romantikus települések, családias és 
gyermekbarát helyek és szórakozni vágyó 
baráti társaságoknak ideális úticélok. 
A kettesben történő utazás a párkapcsola-
tunkra nagyon pozitív hatással lehet, a közös 
élmények, az együtt töltött idő általában építi 
a kapcsolatokat, és rendszerint a nyaralásról 
hazatérve erőteljesebben érezhető a kapcso-
laton belüli összhang.
A társasággal történő utazás alkalmával 
mozgalmas, szórakoztató programokkal 
gazdagodhatunk. Lehetőségünk nyílik job-
ban megismerni a barátainkat, illetve együtt 
új dolgokat kipróbálni – melyeket lehet, hogy 
a külső ösztönzés nélkül nem tennénk meg. 
Gondolok itt a különböző természet adta le-
hetőségek kihasználására (pl. túrázás, hegy-
mászás, búvárkodás) vagy az extrém spor-
tokra. 
Az egyik legjobb dolog, ha tudunk egyedül 
utazni. Az úticél felfedezésén kívül ilyenkor 
rengeteg időnk marad saját magunkra is, 
hiszen ezt az időszakot nem az adott útitár-
sunkkal beszélgetve töltjük el. Napjainkban, 

a mozgalmas hétköznapok mellett szinte már 
ritkaságnak számít, ha van időnk elmélyedni 
a gondolatainkban. Ilyenkor lehetőségünk 
nyílik átgondolni az otthoni helyzetünket, te-
endőinket és céljainkat, esetleg más megvilá-
gításban szemlélni őket. 
A hideg beköszöntével sem kell lemondanunk 
az utazás élményéről. Épp ellenkezőleg. Eb-
ben az időszakban a látni kívánt természeti 
hely vagy település teljesen más oldalát 
mutatja számunkra, mint a nyári, melegebb 
időkben. Minden évszaknak megvan a maga 

hangulata és sajátossága, melyet 
érdemes átélnünk. Egy kultúrát 
elsősorban a nemzeti ételeivel 
is érdemes megismerni, ezért 
ajánlott a helyiek által preferált 
különlegességeket megkóstolni. 
Látogassunk el a turisták által 
felkapott helyeken kívül, a helyi 
autentikus éttermekbe is.

Kovács Eszter 

19

mIért érdemes utaznI?
„az út célja az utazás maga”
Az első lépés utazásunk célját megfogalmazni magunkban, ennek függvénye az úticél, az 
odajutás eszköze, majd a szállás kiválasztása. Ez csupán a technikai része, amit otthonról 
az internet segítségével nagyon egyszerűen intézhetünk, vagy az utazási irodák nyújthatnak 
ebben segítséget. Az utazási élményünket nagymértékben meghatározza, mely évszakban 
indulunk útra, és szintén fontos, hogy kivel éljük át mindezt.

Trend&Tech
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20 fókuszban

The city, however, has changed a lot over the 
years. It was burned down by the Ottomans 
and once again by the Habsburgs in the 16th 
and 18th centuries respectively. It became 
known as the national leader in heavy indust-
ry around the 1930’s and kept that position for 
just about 60 years, when the fall of the Soviet 
Union, the decline of iron and the rise of mo-
dern western culture forced the city’s hand to 
change their economic focus.
The most iconic sight is most definitely the 
Castle of Diósgyőr. Built in the 14th century, 
its main purpose was to serve as wedding 
gifts to the Queens of Hungary, but it ended 
up the same way as many other important 
structures in the era, in ruins. After over 300 
years, the castle was finally restored in 2014 
both inside and on the outside. It sports the 
original gothic look with the furniture also rep-
resenting the Middle Ages of Hungary. With 
many events such as the large concerts or 
yearly Castle Plays, there’s always some fun 
to be had over there, whether you’re visiting 
with your family or your friends. 
Another well-known destination is Lillafüred, 
a charming tourist town surrounded by the 
Bükk Mountains. The landscape is dominated 
by Lake Hámori and the Palace Hotel, per-
haps one of the greatest sights in our entire 
country. Of course I haven’t mentioned the 
hanging gardens, waterfalls and the train ride 
you can take through the Bükk from and back 
to the city. The train also stops at the infa-
mous trout farm, where you may eat some of 
the best fish you’ve ever eaten. We can’t go 
on without mentioning the stunning scenery 
the town was built on either: The Bükk offers 
many different hiking options both in difficulty 
and in length and there’s a few natural caves 
worth visiting as well, such as the Anna Cave. 
I don’t think it’s much of a lie if I say that Lilla-

füred is the largest amount of beauty ever fit 
into such a small area.
If we haven’t had enough of nature yet – and 
let’s be honest, who would? – we also have 
the option of visiting the zoo in the Csanyik 
Valley, a huge park with various events held 
there for families all year long. Originally a 
wildlife park, the zoo became what it is today 
in 1983. It now houses over 700 animals of 
around 130 species such as tigers, camels 
and other exotic animals that can’t exactly be 
found in their natural habitat in the middle of 
Europe. 
Let’s get back into downtown then, shall we? 
Obviously the most lively part of the city, there 
are so many things to see that it’s impossible 
to be bored if you find yourself down there. 
Széchenyi Street, or as we call it, simply Main 
Street is the centre of both day and nightlife. 
A large pedestrian street filled to the brim with 
shops and bars of all sorts while keeping that 
old school 19th century architecture, it has 
served as the place to meet up and socia-
lise for all age groups for a long, long time. 
The street ends in City Hall Square, which is 
known for its huge Miskolc sign and a giant 
clock made of flowers.

our beloved mIskolc
Once a city of steel, industry and innovation, Miskolc has grown to be one of Hungary ’s 
largest tourist destinations in the last few decades. The area has been under Hungarian 
influence ever since we arrived in the Carpathians in the 9th century and has always been a 
centre of technology, culture and an important economic and strategic point in our history.

Fotó: Kiss Viktor
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21Pályázatok–pályáz(z)atok
We may very well find ourselves 
looking at the National Theatre of 
Miskolc while walking around the 
Main Street. This building alone 
established a cultural presence in 
the region, a presence that was 
not seen anywhere apart from 
Budapest at the time of its crea-
tion. Even today, it stays as one 
of the most important and influen-
tial theatres in all of Hungary. Not 
far away is the House of Arts, a 
building where a lot of unknown 
local talents of all art forms can 
get a chance to break out. They 
also show movies, but those are 
different than what you find in your average ci-
nema: they rarely have blockbusters running, 
rather they’re focused on culturally significant 
movies from all over the world.
The Herman Ottó Museum is also worth a 
visit. There’s exhibitions of all kinds ranging 
from the history of the theatre through portra-
its to minerals, you’ll always manage to find 
something worthy of your time no matter what 
your interests are. Of course if all this isn’t 
enough for you, there’s always more things 
to check out. There’s a church for essentially 
everyone: Roman Catholics, Protestants and 

so on, if not for the religion, they’re all at least 
worth taking a look at for their incredible archi-
tecture, although I’d recommend the Wooden 
Church the most.
Last but not least, in case you’re looking to 
relax, there’s also three amazing spas, two 
of which were recently modernized. While all 
of them are amazing in their own rights, the 
most unique is definitely the Cave Bath, which 
is a thermal bath built literally inside a natural 
cave. Needless to say, it doesn’t look anything 
like your everyday spa, it’s miles better.

Demeter Péter

Fotó: Kiss Viktor
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22 One step 

Generációk akkor és most
Az idősebb generáció (akik 1946 előtt szü-
lettek) értékrendje teljesen más volt, mint a 
mai. Tiszteletreméltó volt számukra a kétkezi, 
fizikai munka, fontos volt számukra minden 
tapasztalat, amit életük során fel tudtak hal-
mozni. Megtanulták túlélni a háborút, a sikert 
az alkalmazkodással érték el. Akkor érték volt 
egyetlen munkahelyen egy életen át dolgozni.
Őket követi a Baby boomnak nevezett gene-
ráció (ők 1946 és 1964 között születtek), akik 
korábban nem látott tanulási lehetőségeket 
kaptak. Fegyelem, tisztesség és kitartás jel-
lemzi őket, keményen dolgoztak és kötődnek 
a munkahelyükhöz. 
Az őket követő X generáció (1965 és 1979 
közöttiek) életébe már szépen-lassan be-
gyűrűztek a számítógépek, a technológiai 
fejlődések. A munkaerő-piac versenyképes 
fizetéssel várta őket, de sajnos megérkezett 
a korlátlan munkaidő fogalma és az ezzel 
együtt járó munkahelyi stressz. Sokak a ma-
gánéletüket is feláldozták a munkáért, ezért 
egyre gyakoriabbak a válások.
Az Y generációhoz már nem is kell olyan so-
kat utaznunk az időben, ők azok akik 1980 és 
1994 között születtek. Ők a fiatal generáció, 
akik nyitottak az újdonságokra, befogadók, 
gyorsan sajátítják el a technológiai fejlődése-
ket. Magas fizetést várnak el a munkahelyei-
ken, de nem akarnak úgy élni, mint a szüleik, 
vagyis nem akarják hajszolni magukat, szo-
rongva minden elvárástól, és a munkahelyi 
stressztől.
A Z generáció (1995 és 2009 közöttiek) tagjai 
már beleszülettek a digitális világba, amely 
manapság egyre inkább meghatározóvá 
válik, és rendkívüli gyorsasággal fejlődik. 

Nekik természetes a gyorsaság, minden in-
formációt próbálnak a lehető leggyorsabban 
megszerezni, állandó kapcsolatban állnak 
egymással. 
Őket követi az Alfa generáció, vagyis akik 
2010 óta születtek. A legidősebb tagjai is csak 
most kezdik az iskolás éveiket, de sikeres, 
gazdag jövőt és magas iskolázottságot jósol-
nak nekik. Viszont, ugyan az internetnek és a 
technológiai eszközöknek köszönhetően ál-
landó virtuális kapcsolatban tudnak lenni egy-
mással, ők lesznek a legmagányosabbak is.

Új generációk a munkaerőpiacon
Az Y és Z generáció legnagyobb problémája 
a munkahelyekkel a stressz. Több felmérés is 
készült arról, hogy mégis mi az, ami motiválja 
őket, mi alapján választják meg a helyet, ahol 
dolgozni szeretnének. A felmérések alapján 
a következő tényezők a legfontosabbak: ma-
gas fizetés, karrier lehetőség, családias lég-
kör, csapatmunka, rugalmasság, pörgős fel-
adatok. Az újabb generációknak az is nagyon 
fontos, hogy egy cég vagy vállalat mit köz-
vetít a külső emberek felé. Úgy tartják, hogy 

y és z gEnEráció a munkaErő-piacon
Többször is előfordult már velem, hogy utaztam a buszon, és csak néztem az embereket. Az 
első dolog, ami ilyenkor feltűnik, hogy majdnem mindenki a telefonját nyomkodja, és szerintem 
ezzel senkinek sem mondok újdonságot. Sőt már az is egyre gyakrabban előfordul, hogy a 
kisgyerekek kezében is okostelefonokat látunk plüss mackók, vagy más játékok helyett. Sokan 
elszörnyülködnek rajta, hogy bezzeg a mi időnkben... De az az idő már elmúlt, most 2017-et 
írunk, eljött a digitális generáció ideje.
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23One step
a vállalaton belüli gondolatokat, 
üzeneteket kell a kívülállóknak 
is látniuk, nem pedig hamis in-
formációkat. A múlthoz képest a 
mai fiataloknak sokkal fontosabb, 
hogy sok pénzük legyen, viszont 
a környezetvédelem vagy a politi-
kában való részvétel ma már ke-
vesebb százalékot érdekel. Még 
egy nagy változás a korábbi nem-
zedékekhez képest, hogy a mai 
fiatalság több mint harmada csak 
néhány hónapot tölt egy munka-
helyen, és kb. 70 százalékuk egy 
év után munkahelyet vált. Sokkal 
nagyobb értéke van most az ál-
mok megvalósításának, a rugalmasságnak 
és szabadságnak, sokkal bátrabban lépnek, 
hogyha nem érzik jól magukat, vagy nincse-
nek megelégedve.

Generációs ellentétek és megoldási lehe-
tőségek
Mindig is voltak a generációk között kisebb-na-
gyobb ellentétek, de sajnos a mostaniak kö-
zött egy elég jelentős generációs szakadé-
kot tapasztalhatunk, ennek oka a felgyorsult 
világ, és hogy a generációk nagyon gyorsan 
és élesen elkülönülve váltják egymást. Ez az 
ellentét kihat a munkaerő-piacra is, hiszen a 
Baby boom, az X, az Y, és majd lassan a Z ge-
neráció tagjai is részesei lesznek. Mindegyik 
nemzedéknek más az értékrendje, a menta-
litása. Ahogy az idővel haladunk, annál na-
gyobb gyorsaságot, pörgősséget 
akarnak a fiatalok, az idősebbek 
pedig nem mindig tudják tartani 
ezt a tempót, vagy nem mindig 
tartják a legjobb megoldásnak. 
Az is problémát jelent, hogy a 
generációk között nincs meg a 
kölcsönös tisztelet egymás felé. 
Hiszen a fiatalok keresik a saját 
útjukat, határaikat, megkérdőjele-
zik a világot. Az idősebbek pedig 
már érett fejjel megértik a világot, 
tele vannak tapasztalattal, és egy 
egész életút áll a hátuk mögött. Az 
ellentétek kiküszöböléséhez nél-
külözhetetlen, hogy a generációk 

megismerjék egymást, elfogadják egymást, 
és nem utolsó sorban türelemmel és bizalom-
mal forduljanak a másik felé. Olyan cégeknél, 
ahol jelentős életkori eltérésekkel találkozunk, 
próbálják fejleszteni a HR képzéseket is, hi-
szen nem lehet ugyanaz a stratégia egy to-
borzásnál vagy egy képzésnél, ha a célpont 
nem ugyanaz a nemzedék. Kialakulóban van 
az úgynevezett generációmenedzsment is, 
amely pont az ilyen problémákkal foglalkozik.
Az Y, Z és az azt követő jövőbeli generációk 
előtt nagy lehetőségek állnak. Viszont fontos-
nak tartom azt is, hogy az egyre fejlődő tech-
nológiák és a virtuális kapcsolattartás mellett 
nem szabad elfelejtenünk, hogy emberek, 
vagyis társas lények vagyunk.

Krajnik Dorka
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24 Connection

Rengetegszer jártatok már külföldön, me-
lyik a kedvenc országotok, közönségetek? 
Iván: Nagyon jó volt Amerikában játszani, 
mert ott azt éreztük, hogy még úgy is iszo-
nyatosan értették a zenénket, hogy nem is 
ismertek minket. Hollandoknál is jó játszani, 
mert ott nagyon értő és felkészült közönség 
van. Ebből a sorból azért nem hagyom ki 
Magyarországot sem, hiszen ez a bázisunk 
és ez az ország is hatalmas beat hagyo-
mányokkal rendelkezik. Ahogy az országok 
nemzeti itala között is óriási különbség van, 
úgy a közönségben és a felfogásban is, ami 
az adott nemzet hagyományaiból is ered. Az 
egyik amerikai vendéglátónktól megkérdez-
tem, hogy milyen zenekarokat látott. Elkezdte 
sorolni, hogy Rolling Stones, Led Zeppelin, 
The Who stb., és még a Woodstockot is meg-
járta. Az az érdekes, hogy ezt ő úgy meséli, 
hogy minden héten volt valahol Doors, Deep 
Purple vagy bármi. Ők akkor a Woodstockról 

nem érezték azt, amit most mi. Elmentek, 
megnézték, mondta, hogy hatalmas sár volt, 
és az emberek is kivoltak. Nem érezte, hogy 
ebből ekkora nagy legenda lesz.

Mennyiben más itthoni vidéki klubokban 
játszani, mint pestiekben? 
Iván: Én azt érzem, hogy a vidéki közönség 
iszonyúan hálás, ha kap valami jót, akkor 
hűségesen visszatér, és ha már szakállasan 
jössz vissza évek múlva, akkor is ott lesznek 
az arcok az elejéről. Nincs az a cserélődés, 
ami Budapestre inkább jellemző. Emellett 
persze megvan az a faktor, hogy lassabban 
jutnak el a dolgok, de szerintem ennek a ten-
denciának egy jó megállítója az, hogy a Cseh 
Tamás Programon keresztül klubok és zene-
karok kapnak támogatást. A Helynekem is 
egy olyan klub például, ahol adnak arra, hogy 
elhívják a minőségi, értékes, jó zenekarokat 
és rendelkezik azokkal a feltételekkel, hogy 

egy normális koncertet tudj 
tartani. Az elmúlt pár évnek 
köszönhetően már nem 
csak egy kezemen tudom 
megszámolni, hány olyan 
klub van, ahova érdemes 
eljárni. Ezt tovább kell épí-
teni, marhanehéz, mert kis 
országban élünk, kisebb 
közönség van, kevesebb 
pénz van rá, nem tudsz 
annyit emelni a belépőn, 
hogy az neked megérje. De 
csinálni kell, mert az embe-
rek hálásak, azért csináljuk 
mi is, hogy ők is boldogok 
legyen, meg mi is. 

„megnyomjuk az amerIka gombot, 
hátha működik” 
Ivan and the parazol Interjú – II. rész

        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. Novemberi lapszámunkban az 
interjú második részletét olvashatjátok.
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25Connection
Soma: Annyit tennék ehhez hoz-
zá, hogy az elmúlt években le-
zajlott egy generációváltás, nem 
csak a zenekarok, hanem a kon-
certszervezők és klubtulajdono-
sok tekintetében is. Ha nem is 
konkrétan leváltott emberekről 
beszélünk, de a gondolkodás-
mód nagyon sokban változott. 
Már nincs akkora szakadék Pest 
és vidék között, mint ami régen 
megvolt. Ameddig ilyen fantasz-
tikus koncerthelyszínek vannak 
Magyarországon, mint például 
a Helynekem, a pécsi Est Café, 
az egykori egri Gödör vagy a 
debreceni Víztorony, addig a zenekaroknak is 
megéri elmenni ilyen helyekre, mert jól érzik 
magukat és tényleg egy hálás közönséggel 
találkoznak.  

Milyen a kapcsolatotok Miskolccal? 
Iván: Még egyszer elmondom ország-világ 
előtt, és kövezzen meg, aki akar, nem érde-
kel, de az Edda legelső lemeze nagyon jó. 
Az mindegy, hogy utána mi történik, de azt 
mondom, hogy ott megszületett valami, amire 
Miskolc nagyon büszke lehet a beat és rock-
zenét tekintve. Azért hoztam fel ezt, mert a 
hangtechnikusunk, Pálfi József az Edda tech-
nikusa volt az elején. Ha megnézed a Kölyköd 
voltam című dokumentumfilmet – amely az 
akkori felállás feloszlásáról szól –, benne van, 
és fel is hívják a színpadra. Másrészt több éve, 
hogy utoljára a Helynekemben jártunk, abban 
az évben nagyon sokszor játszottunk Mis-
kolcon – CineFest, Kocsonyafesztivál, Fac-
tory Fesztivál, Helynekemben koncerteztünk, 
és valami akusztikus fellépésünk is volt. 
Soma: Én még sosem voltam Miskolcon, de 
a gyerekkori legjobb barátom édesapja mis-
kolci illetőségű. Tizenegy éves korunkban 
ő mutatta meg nekünk a P. Mobilt, amelyre 
mindannyian rettenetesen rákaptunk. Nekem 
a fejemben gyakorlatilag Miskolc egyenlő a P. 
Mobillal, úgy adnak számomra édes emléke-
ket, hogy még sosem jártam itt. 

Jövőbeni terveitek, célkitűzések? 
Iván: Úgy néz ki, hogy januárban visszatérünk 
Los Angelesbe, ahol már felvettük a követke-

ző lemezünk három előfutár számát. 2018 ta-
vaszán tervezünk megjelenni az új albummal. 

Hány számmal készültök, milyen téma felé 
fogtok nyitni? 
Iván: Az elmúlt időszak nehézségei ellenére 
igazán ihletett pillanatokat éltünk meg, ennek 
köszönhetően nagyon sok dalkezdeményből 
fogunk válogatni. Azt gondolom, hogy egy 
nagylemez esetében 9-12 szám mondható 
„normálisnak”. Úgy érzem, hogy a majdnem 
három éves kihagyás után a hangzásban min-
denképpen továbblépés lesz. Egy ismerősöm 
mondta az egyik új szám hallattán, hogy "meg 
lett nyomva az Amerika gomb". Tehát meg-
nyomjuk az Amerika gombot, hátha működik. 
Ha meg nem, legalább jól éreztük magunkat. 

Elmúlt időszakban a Művészetek Palotájá-
ban adott koncertetek néztem vissza, eset-
leg az új albumon várható valami hasonló?
Iván: Szaxi igen, egy kicsit ez tényleg megala-
pozta. A Syrius a munkásságát dolgoztuk fel a 
Müpában, szólamhangszer a billentyű és gitár 
volt, és ott volt még a két fúvós. Nagyon érde-
kes zenei világ volt, vért izzadtunk, ez látszik is 
a felvételeken, de nagyon élveztük. A lemezre 
ez a fúvós sztori valamennyire át fog kerülni. 

Mit üzentek a Miskolci Egyetem hallgató-
inak? 
Iván: Én műegyetemistaként csak azt kívá-
nom, bárcsak egyszer azt mondhassam el 
magamról, hogy miskolci gépész vagyok. Ez 
jó logikus kijelentés!         Boldizsár Csongor 
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26 Trend&Tech

Mesélne a miskolci filmfesztivál múltjáról? 
Eredetei terveihez mérten sikerült Miskol-
cot filmes fellegvárrá tenni? 
Miskolcnak filmes hagyományai vannak, 
1939-ben az első Magyar Filmhét a lillafüredi 
Palotaszállóban került megrendezésre, majd 
még két évig itt rendezték meg ezt a filmszak-
mai eseményt. A hatvanas években rövidfilm 
és televíziós filmfesztiválnak adott otthont a 
város, ez több évtizeden keresztül működött, 
Magyarországon készült filmeket versenyez-
tettek, az akkori filmélet jelentős képviselői 
(pl. Szabó István, Jancsó Miklós) látogattak 
Miskolcra, és segítettek a zsűri munkájában. 
Ez a fesztivál a rendszerváltás környékén 
sajnálatosan megszűnt, Budapesten létesült 
a Magyar Filmszemle és mind a nagyjátékfil-
mek, mind a rövidfilmek ott versenyeztek. Sok 
éves szünet után néhány kollégámmal úgy 
gondoltuk, hogy érdemes lenne egy új tarta-
lommal elindítani egy filmfesztivált. Alaposan 
szétnéztünk előtte az európai országokban, 
és úgy gondoltuk, hogy egy olyan nemzet-
közi fesztivállal érdemes színre lépni, amely 
elsősorban a fiatal alkotókra koncentrál. Az 
első évek már igazolták azt, hogy jelentős 
a nemzetközi érdeklődés, hiszen nemcsak 
filmek, hanem alkotók is érkeztek Mexikó-
ból, Ázsiából és számos európai országból. 
A fesztivál lépésről lépésre fejlődött, bár vol-
tak könnyebb és nehezebb időszakok, és ez 
elsősorban a finanszírozást illeti, de minden 
évben tovább tudott lépni a fesztivál, és így 
egyenesívű a fejlődése. Egy fesztiválnak 
legalább tíz év kell ahhoz, hogy nemzetközi-
leg is ismertségre tegyen szert, esetünkben 
négy-öt évvel ezelőtt történt meg az áttörés, 
amikortól már egy közepes méretű európai 
fesztiválnak nevezhetjük. A mi filmjeink ma 

már az azonos évi nagy filmfesztiválok (pl. 
Berlin, Cannes, Locarno, Karlovy Vary) film-
jei közül kerülnek ki többségében. Nekünk 
megtiszteltetés, hogy ezek az alkotók egy 
második körben, nálunk is megversenyezte-
tik a filmjeiket, és ellátogatnak hozzánk. Az 
alapelképzelést tehát mára elértük, termé-
szetesen mindig van fejlődési lehetőség, de 
azt gondolom, hogy ennek a fesztiválnak nem 
célja, hogy gigantikus méretűvé váljon. Szak-
mán belül ismert az „»A« kategóriás fesztivál” 
kifejezés, ide a korábban felsorolt városok 
fesztiváljai tartoznak, ők csak világpremie-
reket mutathatnak be. Mi a továbbiakban is 
egy független fesztivál szeretnénk maradni. 
A valóság az, hogy nincs annyi jó minőségű, 
értékelhető film a világ filmtermésében, ami 
a nagy fesztiválokon kívül még más fesztivá-
lokat úgy el tudna látni, hogy világpremierek 
legyenek. Ha erre törekednénk, akkor szerin-

„a fesztIválon egy mIsszIót teljesítünk” 
bíró tiborral, a cinE-mis nonprofit kft. ügyvEzEtő

Igazgatójával beszélgettünk – II. rész

        Az elkövetkezendő lapszámokban olyan miskolci polgárokat szólítunk meg, akik a város kulturá-
lis életében jelentős szerepet játszanak. A MEgazin novemberi számában Bíró Tiborral készült 
interjúnk második részletét olvashatjátok.
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27élet-forma

tem visszalépnénk, hiszen hozzánk már csak 
azok a filmek érkeznének, amelyek ezekről a 
fesztiválokról valamilyen okból kiszorultak. Jó 
ez így, hogy a nagy fesztiválok anyagait és 
egyéb benevezett filmeket elhozhatunk Ma-
gyarországra, és ha ezek egy kis részét is, de 
megvásárolják magyarországi forgalmazók a 
fesztivál hatására, és a hazai mozihálózatba 
is bekerülnek. A többi film pedig megmarad a 
fesztivál egyediségének: hogy azok csak itt és 
most láthatók. Ennek hatását érezzük is, idén 
egy közel 200 fős új vetítőhellyel bővültünk, a 
filmek többségét háromszor is levetítettük, de 
még így is maradt kielégítetlen nézői igény – a 
megoldásán a jövőben dolgozunk. 

Gondolja, hogy esetleg a Avas Szálló, a 
volt Kossuth Mozi felújításával és megnyi-
tásával megoldható lenne ez a probléma? 
Folyamatosan tárgyalunk erről, hiszen ideális 
helyszín lenne. Sajnos az 
épület sorsa szerencsétlen, 
többszöri tulajdonosváltá-
son esett át, jelenleg az ön-
kormányzat kezében van, 
azonban a felújítás olyan 
nagyságrendű, amit az ön-
kormányzat sem most, sem 
várhatóan a jövőben nem 
tud magára vállalni, de folya-
matosan kutatják a befekte-
tőket. A cél az, hogy méltó 
helyszíne legyen a fesztivál-
nak, addig is alternatív meg-
oldásokat keresünk, és meg-
próbálunk további belvárosi 
helyszíneket bevonni.

Tudna példákat említeni? 
A közelmúlt híre, hogy a Szentpá-
li István Szakközépiskola egykori 
épülete – ami igencsak közel esik 
a fesztivál területéhez – a közel-
jövőben felújításra kerül, és kul-
turális funkciót kaphat. Jeleztük, 
hogy mindenképpen szeretnénk, 
ha ott is létrejönne egy 100-200 
fős vetítőterem.

A jegyeladásokat tekintve lát 
valamilyen tendenciát? 
Azt kell mondanom, hogy a fesz-

tivál ebben a tekintetben is sikertörténet, hi-
szen az elmúlt öt évben 200 százalékkal nőtt 
a Béke és Uránia mozitermekben a fesztivá-
lon kívüli jegyváltó nézők száma. Szerintem 
már ezért megéri csinálni, hiszen felkelti az 
érdeklődést az értékes filmek megismerése. 
A fesztiválon egy missziót teljesítünk, amed-
dig biztosítani tudjuk, ingyenesek lesznek a 
vetítések. Rengeteg fiatal ismerkedik meg itt 
a kortárs filmművészettel, és ennek egyértel-
mű eredménye a növekvő érdeklődés a fesz-
tiválon vetített filmek iránt. Természetesen év 
közben is próbálunk tematikus sorozatokat, 
közönségtalálkozókat megrendezni, az elmúlt 
évben is számos alkotó látogatott el hozzánk. 
Véleményem szerint a mozi és a fesztivál 
kapcsolata nagyon szoros és egymást erősítő 
kapcsolat. 

Boldizsár Csongor 
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LángosBurger
Hozzávalók (4 hambihoz)
• fél élesztő
• 1dl víz
• mokkás kanál cukor
• 500 g liszt
• fél kígyóuborka
• 2 dl tejföl 
• fehérbors, fokhagyma, petrezselyemzöld
• 400 g darált sertés vagy marhahús (esetleg 
vegyesen is, szerintem úgy a legjobb)
• 4 szelet sajt
• lila hagyma
• ketchup, erős Pista 
• só, feketebors 
• ruccola ízlés szerint
• olaj a sütéshez
• sör ízlés szerint (a főzés mellé) 

Kezdjük is a lángos tésztájával. Egy fél kocka 
élesztőt összemorzsolunk, beletesszük egy 
nagy bögrébe, és ráöntjük a langyos vizet, 
ezt pedig megszórjuk kristálycukorral. Hagy-
juk körülbelül 10-15 perc alatt felfutni az 
élesztőt. Ezek után a felfutatott élesztőt egy 
tájban hozzáöntjük a liszthez. Összekeverjük 
sok sóval, ha még kellene, langyos vizet és 
pár csepp olajat öntünk rá, hogy lágy és kön-
nyen kezelhető tésztát kapjunk. A tálat lefed-
jük, meleg helyre tesszük, és megkelesztjük 
a tésztát, ez 1 órát vesz igénybe.  Eközben a 
kígyóuborkát megmossuk, és apró kockákra 
vágjuk, hozzákeverjük a tejfölhöz, fehérbors, 
fokhagyma és petrezselyemzöld is mehet 
bele. Kész is van az egyik szósz, jöhet az 
ennél egyszerűbb. A ketchupot összekevered 
az Erős Pistával és már meg is kaptad a régi 
Rocky melletti gyrosos „csipos” öntetét. A húst 
is kezelésbe vesszük. A darálthúsból 4 nagy 
gombócot formálunk, aztán nem-vékonyra ki-
lapítjuk. Mindkét oldalát erősen fűszerezzük 
sóval és borssal, nem kell mást használni, 

mert nem fasírtot csinálunk. Majd lesz olyan 
is… Az ez idő alatt megkelt tésztát 8 részre 
szedjük, gombócokat formázunk belőle, és 
ezeket is kilapítjuk körülbelül félujjnyi vast-
agságúra. Lisztezett vágódeszkán (vagy tál-
cán) 15 percig pihentetjük őket. Eközben egy 
lábasban odatesszük az olajat forralni, ebben 
lesznek majd kisütve a tenyérnyi lángosok. 
Ne feledkezzünk meg a húsról sem. Forró 
serpenyőben, pár csepp olajon kisütjük őket, 
a sertést teljesen át kell sütni, a marhát nem 
muszáj. Itt forgasd a husikat, és mielőtt kész 
lenne, az utolsó forgatás után egy nagy szelet 
sajtot tegyél rá, hogy ráolvadjon. Neki is áll-
hatunk a lángos sütéséhez. Forró, de nem túl 
forró (tehát ne füstöljön) olajban pár perc alatt 
kisütjük a lángosokat, ezeknek kicsivel kell 
nagyobbnak lenniük, mint a húsoknak. Leitat-
juk papírtörlőn, aztán mehet az összeállítás. 
Az alját megkenjük a tejfölös szósszal, me-
het rá a hús, erre mehet pár karika lilahagy-
ma, dobunk rá ruccolát (vagy bármilyen zöld 
salátának valót), és rárakjuk a kalapot, amit 
előtte megkentünk a „csipos” szósszal. 
Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok! 

Szurplííz! 
#zseller

ÍGY Fozz a koliban!28

Fotó: #zseller

nem vIcc! egy hamburger, amI lángos Is
Lassan már el is felejtettük az igazi nyári strandolásokat, bulikat a tóparton. Hogy egy kicsit 
visszahozzuk ezt az életérzést, bátran tegyél jót a kollégiumi társaiddal, és had terjengjen a 
folyosókon az igazi strandos lángos illata. Ez nem egy 20 perces recept, de higgyétek el egy 
meccs vagy épen Forma 1 nézése közben meg lehet csinálni. Álljunk is hozzá, zseniális lesz.  
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Már ti is rengetegszer hallottátok, hogy a leg-
fontosabb étkezés a reggeli? Egy újabb érv 
amellett, hogy ez tényleg így van. Sajnos a 
magyarok jelentős része nem indítja reggeli-
vel a napot, ami a betegségre való nagyobb 
hajlamosság mellett azért is fontos lenne, mert 
reggeli nélkül az agyunk nem működik  teljes 
kapacitásában, mivel a hasznosan tölthető 
idő egy része az energiapótlásra megy el.
A reggeli után is oda kell figyeljünk arra, 
hogy mit eszünk és iszunk. Némely táplálék 
különösen alkalmas arra, hogy serkentse az 
agyműködést, élénkítse a memóriánkat és 
a figyelmünket. Most végig nézünk néhány 
ételt és italt, amellyel érdemes felkészülnötök 
a vizsgaidőszakra a jegyzeteken, kávén, és 
energiaitalon kívül is.
A legkézenfekvőbb dolog a koffein. Sokszor 
kérdéses, hogy valóban csak jótékony hatása 
van-e, de az bizonyos, hogy energizál és se-
gít a koncentrálásban. A koffein megtalálható 
a kávéban, energiaitalban, csokoládéban és 
néhány gyógyszerben is. Azonban ne feled-
jük, hogy a koffein hatása rövid ideig tart, és a 
túlzásba vitt fogyasztása idegessé tesz.
A cukorban található glükóz serkenti a memó-
riát, a gondolkodás folyamatát és a mentális 
képességet, azonban ennek is a hátránya, 

hogy rövid ideig tart a hatása, és túlfogyasz-
tása ellentétes folyamatokat indít el a szerve-
zetben.
A halak gazdagok omega-3 zsírsavakban, 
amelyek nélkülözhetetlenek az agy működé-
séhez és fejlődéséhez. Azon túl, hogy növeli 
a memóriát, nagy mennyiségű fogyasztása 
csökkenti a demencia, valamint a stroke ki-
alakulásának kockázatát.
Napi 3 deka mogyoró és csokoládé, amelyek 
antioxidánsban gazdag ételek, fokozzák az 
összpontosítást és a koncentrációt.
A fekete áfonyát nevezik „szupertáplálékként” 
is, hiszen amellett, hogy javítja a tanulási ké-
pességet, pozitív hatással van az izommű-
ködésre, és csökkenti az Alzheimer-kór és a 
demencia kialakulását.
A kiemelt néhány étel és ital mellett még az 
agy működését serkentik a magas rosttartal-
mú gabonafélék, a tejtermékek, gyümölcsök, 
a tojás, illetve a sötét színű zöldségek. 
Ha már nem megy a tanulás igyatok kávé he-
lyett áfonya-, vagy céklalevet, és sajtburger 
helyett próbáljátok ki valamilyen halat egy kis 
zöldségkörettel!

Németh Niki

mIt eszIk az agy?
Egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. Közeledik a hideg idő, illetve az 
egyetemisták életében fontos félév végi hajrá, vagyis a „zh időszak”, illetve a vizsgaidőszak. 
Ezek együttesen azt eredményezik, hogy gyorsabban elfáradunk, alig van energiánk, és a reg-
geleinket, valamelyik büfében a kávére várva, vagy egy automata előtt kezdjük. Most olyan 
ételeket, italokat mutatok nektek, amelyek jó hatással vannak az agyműködésünkre.

Fotó: internet

Élet-forma 29
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Legutóbb írtunk arról, hogy az Egy Maszk drámaműhely sok mindent vállalt az idén, amelynek 
keretén belül több középiskolába is ellátogatnak versszínházas produkciójukkal. Október-
ben meg is volt az első irodalomóra, amelyet a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakgimnáziumában tartottak meg.

Az előadás egy tanórának megfelelő időt ölelt 
fel, és egy közkedvelt témával, a szerelem-
mel foglalkozott. Faludy Györgyön keresztül 
Pilinszky Jánoson és József Attilán át egé-
szen Weöres Sándor Psyché című művéig 
mindenféle típusú verssel találkozhattak a 
diákok a produkcióban, és a beszélgetés so-
rán kiderült, hogy néhány klasszikust fel is 
ismertek. A legnagyobb tetszést Varró Dániel 
Cossante a lehányt küszöbről című verse vál-
totta ki a csak fiúkból álló osztályokból, amely 
a legmodernebben magyarázta a szerelem 
témáját.
A versekkel átszőtt történet három párról 
szólt, és hogy a nehezebben érthető szöve-
geket emészthető formában adják át a kö-
zépiskolásoknak, dalokkal, fényjátékokkal, 
mozgásszínházzal és sok kellékkel dolgoztak 
az előadás során az Egy Maszkosok. A közös 
beszélgetésnél nemcsak a drámakörről, de 
az egyetemről is bátran kérdeztek a diákok, 
és szorgalmazták a következő találkozást.
Megkérdeztük a színészeket is, hogy szerin-
tük milyen volt az első rendhagyó irodalomóra:

– Nagyon örültünk, hogy a 
Miskolci SZC Bláthy Ottó 
Villamosipari Szakgimnázi-
uma magyar szakos taná-
ra, Rozgova Ildikó lelkesen 
fogadta megkeresésünket, 
miszerint egy rendhagyó 
irodalomórával szeretnénk 
szólni az ott tanuló fiatalok-
hoz. Két osztály gyűlt össze 
az iskola díszteremében 
2017. október 17-én, hogy 
egy tanóra alatt meghallgat-
hassák, ahogyan a külön-
böző írók tollából kiragadott 
sorokat, gondolatokat elé-
jük tárjuk. A sok-sok próba 

után elkészült előadásunk neve: Találkozás 
búcsúzással. Verses, dalos produkció, mely 
a szerelem témakörében született versekre 
van felfűzve.
Az előadás után volt alkalmunk beszélgetni a 
diákokkal, amely során nagyon kedves visz-
szajelzéseket kaptunk, íme néhány belőle:
„Voltak humoros részek is benne, de a szerel-
met olyan jól mutatta be.”
„Ez egy ilyen nem szokványos előadás volt.”
„Nagyon jó volt, ilyen filmbe illő.”
Az egy maszkosok tehát élvezték a szerep-
lést, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak, 
és azt is megtudták, miken érdemes még 
csiszolni a következő fellépésig, amely a Lé-
vay József Református Gimnáziumban lesz. 
De nem ez volt az utolsó, hogy a Bláthy Ottó 
középiskola falai között szerepelt az Egy 
Maszk, ugyanis hamarosan fórumszínházas 
előadásukkal újra ellátogatnak hozzájuk.
Szereplők: Katona Gábor, Orosz Tamás, Rácz 
Máté Levente, Sliz Georgina, Potonyecz Fan-
ni, Sinka Judit.

Tóth Evelin

rendhagyó Irodalomóra az egy maszkkal
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Fotó: Egy Maszk



a vIszony – sorozatajánló

A sorozat 2014-ben startolt, és meglepően sokszínű 3 évaddal rukkolt elő. Ahogy a címe 
is sugallja, a dráma központjában a hűtlenség áll, amelyet egy rejtély is követ. A sorozat 
egészét a kettőség járja át egy nagyon hangulatos tengerparti kisvárosban.

A magát írónak tartó értelmiségi férj, Noah 
(Dominic West) boldog házasságban él fe-
leségével és négy gyermekükkel, amikor 
egy nap az eddig tiszteségben helytálló apa 
és férj félrelép a fiatal és csinos pincérnővel 
Alisonnal (Ruth Wilson). Egynyári kalandnak 
indult, ám végül az ártalmatlannak tűnő affér 
tényleg mindent felforgat.
Családokat bolygat meg, és házasságokat 
tesz tönkre, illetve lesz egy halálos áldozat 
is. Egyik főszereplő sem azért kezd viszonyt, 
mert nincs semmi örömük a házasságukban. 
Első ránézésre úgy tűnik, Noah kiegyensú-
lyozott kapcsolatban él feleségével, anyagi 
gondjuk sincs, mert a neje szülei által támo-
gatva vannak. Egy öntelt és lusta alakról van 
szó, aki vágyik az elismerésre, ám család-
ja ezt nem adja meg neki. A viszony másiik 
szereplője Alison a négy éve gyászoló anya, 
aki bizonytalanná válik a házasságában. Az 
egyik legsokszínűbb szereplő, aki hol a fáj-
dalmába burkolózva igyekszik megmeneti a 
házasságát, hol egy vadóc, csábító nő sze-
repébe bújik. 
A sorozat fő érdekessége, hogy minden részt 
két nézőpontból láthatunk. 
Az első évadban, egy nyo-
mozó hallgatja ki főszerep-
lőinket, akik a megismerke-
désükről mesélnek. A két 
fél története néha fedi egy-
másét vagy csak nevetsé-
ges kis részletekben térnek 
el egymástól, de előfordul, 
amikor teljesen különböző-
en látják (vagy élték meg) a 
történteket néhány év távla-
tából. A második évadban, 
már bővítik a nézőpontokat, 
és jóval hangsúlyosabb teret 
kap a négy gyermeket neve-
lő megcsalt feleség, Helen 

és a megcsalt férj Cole szemszöge is. Noah 
az áldozat szerepében igyekszik beállítani 
magát, és nyilvánvalóan nem meri vállalni tet-
tei következményét. 
A dráma nagyszerűsége, hogy nincs elkülöní-
tett jó és rossz, nincs senkinek igaza, ezért a 
néző csakis saját értékrendje alapján ítélhet. 
A sorozat kényelmetlen és provokatív kér-
déseket boncolgat, és hagyja, hogy a néző 
maga fogalmazza meg a válaszokat.

Kovács Eszter

Fotó: internet
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Ha egy kellően gyorsan áramló közegbe (pél-
dául levegőbe vagy vízbe) egy nem áram-
vonalas testet helyezünk, akkor a testről ör-
vények válnak le periodikusan, ezt nevezik 
Kármán-féle örvénysornak. Ez a periodikus 
örvényleválás gerjesztőerőt gyakorol a testre, 
és ha az örvényleválásnak a frekvenciája kö-
zel van a rendszer sajátfrekvenciájához, ak-
kor a test rezgése és az örvényleválás szink-
ronizálódhat egymással. Ezek kapcsán a 
folyadék energiát ad át a testnek, amely a test 
nagy amplitúdójú rezgéséhez vezethet. Ez a 
rezgés a szerkezet károsodását vagy akár az 
összeomlását, tönkremenetelét is okozhatja. 
Hasonló jelenség okozza a hőcserélők zajos 
üzemét és rezgését is.
Sajátfrekvenciának azt a frekvenciát nevez-
zük, amellyel az energiaközlés után a ma-
gára hagyott rendszer rezgést végez. Erre 
egy nagyon egyszerű példa, amikor egyszer 
megütünk egy hangvillát, akkor az a saját-
frekvenciáján fog rezegni; a legtöbb típusnál 
ez 440 Hz. De ha periodikusan, ritmusosan 
ütögetjük, akkor már nem ezen a frekvenci-
án fog rezegni. Ezt gerjesztett frekvenciának 
nevezzük. Probléma akkor lehet, amikor a 
gerjesztett frekvencia – például a hídról le-
váló szélörvények által gerjesztett frekvencia 
– közel kerül a rendszer (esetünkben a híd) 
sajátfrekvenciájához.
Erre egy nagyon szemléletes példa az ame-
rikai Tacoma Narrows függőhíd összeomlása 
1940-ben. A világ akkori legnagyobb függő-
hídjának felavatása után négy hónappal 64 
km/h sebességű szélben – amely Amerikában 
annyira nem is tartozik a nagy szélsebessé-
gek közé – egyszer csak lengeni kezdett. Elő-
ször a szél hatására periodikus örvényleválás 
alakult ki, majd az aeroelasztikus belebegés 
hatására csavarólengéseket végzett a híd és 
több méteres kitérések jelentkeztek, végül 

összeomlott. Ettől a katasztrófától kezdve 
kezdtek el komolyan foglalkozni a szélterhe-
lésnek kitett hidak és a magas épületek aero-
dinamikai és aeroelasztikai vizsgálatával. Az 
Amerikai Egyesült Államokban erre a célra 
megalapult bizottság elnökének a világhírű, 
magyar származású Kármán Tódort kérték 
fel, akiről az előbbiekben említett örvénysort 
is elnevezték.
A Miskolci Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai 
Gépek Intézeti Tanszék munkatársai közül 
Prof. Dr. Baranyi László kezdett el először 
foglalkozni ezzel a témakörrel 1995-ben 
Japánban, ahol 2 évig oktatott és kutatott a 
Nagaokai Műszaki Egyetemen. Első lépés-
ként álló körhenger körüli áramlás numerikus 
vizsgálatát végezte el, majd ezt kiterjesztet-
te általános mozgást végző hengerekre. Az 
örvényleválás egyrészt az áramlás irányára 
merőleges, alternáló erővel hat a körhenger-
re, valamint fellép egy ellenálláserő is, amely 
az áramlás irányába mutat – tehát ebben a 
két irányban tud rezegni a henger. A problé-
ma tovább csoportosítható: ha a két irányban 
a rezgések frekvenciája azonos, akkor ellip-
tikus pályát ír le a henger, illetve, ha a hosz-
szirányú rezgések frekvenciája kétszerese a 
keresztirányúnak, akkor nyolcas alakot ír le 
a henger mozgása. Alapvetően kétféle vizs-
gálati módszer van: (1) vagy az áramlásba 
helyezett testet mechanikusan rezgetik vagy 
(2) a rugalmasan felfüggesztett testet az arról 
leváló örvények hozzák rezgésbe. Az Áram-
lás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék 
régóta foglalkozik az első módszerrel és egy 
PhD-téma kapcsán nemrég kezdték el a ru-
galmasan felfüggesztett modell használatát. 
A testre ható erőkön túl a fűtött test és az 
áramló közeg közötti hőátadás numerikus és 
kísérleti vizsgálatával is foglalkozik a tanszék; 
e témából már számos, vezető folyóiratban 

rezonancIa-katasztrófák nyomában

Egyszerre masírozó katonák alatt leszakadó híd, viszonylag mérsékelt sebességű szélben 
váratlanul leszakadó gyalogos, közúti és vasúti hidak, összedőlő rádiótornyok, silók és 
egyéb magas, karcsú építmények – Prof. Dr. Baranyi Lászlóval, az Áramlás- és Hőtechnikai 
Gépek Intézeti Tanszék professzorával beszélgettünk részletesebben e témakörről.
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megjelent tudományos dol-
gozat készült, valamint egy 
dr. habil cím és két megvé-
dett PhD értekezés is szü-
letett. 
A tudomány nemzetközisé-
gének köszönhetően a kínai 
Dalian Műszaki Egyetem 
professzorai olvasták Prof. 
Dr. Baranyi László Journal 
of Fluids and Structures fo-
lyóiratban megjelent cikkeit, 
és idén meghívták előadást 
tartani a Dalian Műszaki 
Egyetemre, valamint a jövő-
ben közös kutatómunkába 
is kezd a kínai oktatókkal és 
ipari partnerekkel. „A több ezer kínai egyetem 
közül a 35 ezer fős Dalian Műszaki Egyetem a 
legjobb húsz között szerepel, ennek köszön-
hetően elég sok állami kutatási támogatást 
kapnak, illetve számos ipari megbízásuk és 
alapkutatásuk is van. Nagyon jó a professzo-
rok és a hallgatók közötti együttműködés is, 
minden professzor szorosan együttműködik 
egy-egy hallgatói csoporttal, BSc, MSc és 
PhD szinten egyaránt, ez nálunk hiányzik, ta-
lán nem ártana ilyen irányba elmenni” – tette 
hozzá Prof. Dr. Baranyi László. 
Ma már a magas, karcsú épületeket és a hi-
dakat aerodinamikai és aeroelasztikai szem-
pontból még megépítés előtt megvizsgálják, 

hogy különböző szélterheléseknek ellenáll-e. 
Ezt többnyire numerikus szimulációkkal vég-
zik el. A jövőbeni közös kutatómunka alapját 
a mélytengeri szerkezetek (csővezetékek, 
fúrócsővek, kábelek) vizsgálata jelenti majd, 
ami a kínai egyetem kutatási profiljába kitűnő-
en illeszkedik. 
Hogy a hengeres testek nem kívánatos rez-
géseit elkerüljék, számos aktív és passzív 
szabályozási módot alkalmaznak. Egy tipi-
kus passzív szabályozási mód az, amikor a 
gyárkéményekre csavarfelület alakú bordát 
helyeznek, amely megakadályozza a levá-
lás legveszélyesebb kétdimenziós formáját. 
Egy másik tipikus passzív szabályozási mód 
az, amikor a henger holtterébe egy, a henger 

tengelyére illeszkedő síkle-
mezt helyeznek, megaka-
dályozva ezzel a periodikus 
örvényleválást. Az aktív 
szabályozási eljárásoknál 
egy alacsonyabb rendű szá-
mítási eljárás révén valós 
idejű számítási eredmények 
birtokában automatikusan 
be tudnak avatkozni például 
irányított folyadék befúvá-
sával vagy elszívásával a 
veszélyes örvényleválások 
elkerülése érdekében. 

Boldizsár Csongor 
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A keresztrejtvény megfejtését december 15-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail 
címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés novemberi 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


