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A legfontosabb talán, hogy mikortól meddig 
tart a vizsgaidőszak:
• az elővizsga hét: 2017.12.11. – 2017.12.15
• a vizsgaidőszak: 2017.12.18 – 2017.12.22.;
2018.01.02 – 2018.02.02 (levelező tagozaton 
2018.02.03.)
Akadhatnak eltérések az időpontokban is a 
különböző karoknál, amelyeket az egyetem 
honlapján, a Tanulmányi időbeosztás menü-
pont alatt lehet megtekinteni, de nagy átlag-
ban a már említett időpontok érvényesek.
Sokan beleesünk abba a hibába, hogy fel-
vesszük a vizsgát, de valami sokkal fonto-
sabb dolog megszakítja a felkészülést, így 
nem jelenünk meg az adott időpontban. Pedig 
a vizsga előtti nap tizenkét órájáig szabadon 
vehetjük fel és adhatjuk le a vizsgaidőpontot.
Amióta beléptünk a felsőoktatásba, már meg-
tanulhattuk, hogy bizony a lustaság sok pén-
zünkbe kerül. Nincs ez másként a vizsgaidő-
szakban sem. Nézzük át, hogy mi mennyibe 
is kerül. Amennyiben egy vizsgáról indokolat-
lanul maradsz távol, és bekerül a Neptunba a 
„nem jelent meg”, az 3000 Ft/alkalom. Az első 
sikertelen vizsga után egyszer lehetőség van 
ingyenes javítóvizsgára. Ugyanabból a tárgy-
ból a harmadik vizsgától a hatodik vizsgáig 

1500-4500 Ft az ismétlő javítóvizsga díja. Ha 
a hallgató a vizsga eredményes letételére a 
rendelkezésére álló pótlási lehetőségeket az 
adott vizsgaidőszakban kimerítette, vagy ön-
hibáján kívül nem tudta kihasználni a vizsga 
lehetőségeket, akkor az adott vizsgaidőszak-
ban egyetlen tárgyból és csak egy alkalommal 
dékáni méltányosságot kérhet. Ha a hallgató 
a vizsga eredményes letételére kimerítette az 
adott vizsgaidőszakban (a normál és a csak 
vizsgakurzusos) rendelkezésére álló pótlási 
lehetőségeket, vagy önhibáján kívül nem tud-
ta kihasználni a vizsga lehetőségeket, vala-
mint igénybe vette a dékáni méltányosságot, 
akkor a vizsga pótlására tanulmányai során 
összesen két alkalommal rektori méltányos-
ságot kérhet. Minden dékáni és rektori méltá-
nyosság díja 3000 Ft. 
Amit mindig tarts szem előtt, hogy ha 2012. 
szeptember 1. után iratkoztál be, akkor az 
ugyanabból a tárgyból tett ötödik sikerte-
len javítóvizsga után az egyetem egyoldalú 
nyilatkozattal megszűnteti a hallgatói jogvi-
szonyt. 
Hányszor történt meg veletek az, hogy napok 
vagy hetek teltek el egy vizsga után, amíg 
egy érdemjegy bekerült a Neptunba? Pedig 
szóbeli vizsga esetén még aznap, és írásbeli 
vizsga alkalmával is két napon belül be kel-
lene kerülnie a jegyeknek. Minden hallgató a 
vizsgaidőszakot követő 14 napon belül kifo-
gással élhet, a beírt és tévesnek ítélt jegyek 
miatt.
Most már minden fontos dolgot tudtok, indul-
hat a vizsgaidőszak!
Eredményes felkészülést, kevés javítóvizs-
gát, még kevesebb méltányossági díjat és 
sikeres vizsgaidőszakot kívánunk minden 
miskolci egyetemistának!

Németh Niki

Rohamosan haladunk a vizsgaidőszak felé, már néhány vizsgaidőpont is bekerült a Neptun-
ba, azonban számos jelentős információ felett, a nagy hajtás hevében átsiklunk. Itt próbáljuk 
azokat a legfontosabb időpontokat és szabályokat összeszedni, amelyek nemcsak az első-
söknek, hanem sok felsőbb évesnek is hasznára válhatnak a vizsgaidőszakban.

Mire figyeljünk a vizsgaidőszakban?
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Fotó: Sivák Koppány

A reggeli időpon-
tokban az egyetem 
karairól hallhattak 
rövid előadást az 
érdeklődők, majd 
a délelőtt folyamán 
külön-külön is meg-
ismerkedhettek az 
egyes képzési terü-
letekkel, és színes 
programokon, be-
mutatókon vehettek 
részt, sőt bepillan-
tást nyerhettek az 
egyetem minden-
napjaiba: az igazán 
kíváncsiak több órá-
ra is beülhettek.
A Nyílt Napokon több cég is képviseltette 
magát, többek között a régió nagy multinaci-
onális vállalatai, mint például a Takata és a 
Bosch, melyek a későbbiekben számos gya-
kornoki munkalehetőséget kínálnak a leendő 

hallgatóknak.
A délutánok folyamán, a mindenki számára 
jól ismert Sebestyén Balázst hallgathattuk 
élőben a Rádió1 kívánságműsorával együtt, 
hiszen az ország egyik vezető rádiója is ki-
települt az eseményre: a résztvevők élőben 
kérhettek zenét, a zenefolyam közben pedig 

a Nyílt Napok résztvevőivel ké-
szített mini-interjúkat sugározták. 
A Rádió1-en folytatott hatékony 
kampánynak is köszönhető, 
hogy idén a korábbi években 
megszokottnál is több középis-
kolás látogatott a Miskolci Egye-
temre: nemcsak az észak-ma-
gyarországi régióból érkeztek, 
hanem sokan jöttek Budapest-
ről, sőt Szentesről, Győrből és 
Szombathelyről is volt látogató.
Másnap délután az X faktor te-
hetségkutató műsorból ismert 

KözépisKolásoKKal telt meg a campus

Nyílt NapoK a misKolci egyetemeN
Idén is nagy tömeget vonzottak egyetemünkre a november 30-án és december 1-én 

megrendezett Nyílt Napok. Mint minden évben, a tájékoztatás mellett sokszínű prog-

ramokkal és látványos bemutatókkal várták az elsősorban középiskolás látogatókat. 
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Fotók : Kiss Viktor

London Kids nevű zenekar 
szórakoztatta a vendége-
ket.
A napvégi tombolán, mely-
nek lebonyolításában Se-
bestyén Balázs is részt vett 
a csütörtöki napon, tab-
leteket és egyéb értékes 
nyereményeket sorsoltak 
ki a szervezők. A jelenlé-
vők emellett az okostelefo-
nukra telepített applikáció 
segítségével a Kahoot! on-
line feleletválasztós kvíz-
játékban is részt vehettek, 
amely ugyancsak népsze-
rűnek bizonyult.
A Nyílt Napok adta lehetőségek hatalmas se-
gítséget nyújthatnak a diákoknak életük egyik 
legfontosabb döntésének meghozatalában.  
Az elhatározás, hogy mely városban, egyete-
men, illetve mely szakon szeretnének tovább-
tanulni, hatalmas hatással lesz életük további 
részére. Akik olvassák e sorokat, a legtöbben 
bizonyára már meghozták a „nagy döntést”, 

miután érveket és ellenérveket állítottak fel az 
adott város, intézmény és képzés mellett. Na-
gyon nehéz dolog már a tízes éveink végén 
megtalálni azt, amit tényleg szívvel-lélekkel 
csinálnánk, ezért a rendezvény azoknak a di-
ákoknak vagy akár felnőtteknek is segítséget 
jelenthetett, akik még keresik az útjukat.

Kovács Eszter
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Fotó: uni-miskolc.hu

Egymást erősítő együttműködésről írt alá 
megállapodást a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem részéről Dr. Szuromi Szabolcs rek-
tor, a Miskolci Egyetem részéről pedig Prof. 
Dr. Torma András rektor és Dr. Deák Csaba 
kancellár. Ennek keretében közös beiskolá-
zási program kidolgozásáról és megvalósí-
tásáról döntöttek, amelyben a felek vállalják, 
hogy beiskolázási – különös tekintettel az 
egyházi köznevelési intézményekben vég-
zett – tevékenységük során a matematikai, 
természettudományos, műszaki és informati-
kai képzések iránt érdeklődő diákok körében 
népszerűsítik egymás képzéseit. Az együtt-
működés a műszaki, informatikai és bionikai 
területre úgy is kitér, hogy ezeken a két egye-
tem közös kutatási és innovációs tevékenysé-
get kíván folytatni. Emellett megvizsgálják a 
közös képzések elindításának lehetőségeit is.
Az ünnepélyes aláírást követően mind a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem, mind a Mis-
kolci Egyetemrektora egymást erősítő együtt-
működésként értékelte a szerződést. – Olyan 
szövetségest kaptunk ezzel az együttműkö-
déssel, amely még 
több hallgatót hozhat 
mind a két egye-
temnek. A közös 
beiskolázási tevé-
kenységgel, a közös 
képzési lehetősé-
gekkel és a kutatási 
együttműködésekkel 
továbbjavítjuk ver-
senyképességün-
ket – mondta Torma 
András, a Miskolci 
Egyetem rektora. 
Szuromi Szabolcs, 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 
úgy értékelte a megállapodást: – A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem szintén stratégiailag 
fontos partnerként tekint a Miskolci Egyetem-
re. A katolikus egyház kiterjedt közoktatási 
hálózata számos felsőoktatási intézményszá-
mára képez magas minőségű tudással ren-
delkező hallgatókat. A PPKE fontosnak tart-
ja, hogy ez a háttér ne csak a fővárosban és 
környékén, hanem az ország kiemelt szintű 
egyetemi városának környékén is kiváló hall-
gatókat képezzen, illetve segítse a kutatási 
tevékenységbe történő bekapcsolódásukat.
A Miskolci Egyetem kancellárja, Deák Csa-
ba kiemelte: – A közös kutatási és innováci-
ós tevékenységek során olyan új pályázati, 
kutatási és piaci lehetőségek nyílnak meg, 
amelyben a két egyetem és az ipari-gazda-
sági szereplők tovább erősödhetnek. E két 
egyetem képzési struktúrájában ugyan kevés 
az átfedés, de pont ez adja az egymástól való 
tanulás lehetőségét, így többek között ebben 
rejlik együttműködésünk sikere.

uni-miskolc.hu

Egymást erősítő beiskolázási program kidolgozásáról és megvalósításáról, a műszaki, in-
formatikai, valamint bionikai területen szoros együttműködés kialakításáról és közösképzési 
lehetőségekről írt alá megállapodást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Miskolci 
Egyetem.

együttMűködéssel erősít a PázMány Péter 
KatoliKus egyetem és a misKolci egyetem
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A II. Szocnap programjai során, ahogy az 
esemény meghívója is hirdette, az érdeklődők 
betekintést nyerhettek a társadalmunk által 
kikövezett tabuk világába. A program során 
az előadók olyan fontos és aktuális témákat 
jártak körül, melyekről manapság nemigen 
beszélünk nyiltan. A rendezvény célja az volt, 
hogy tudjunk meg együtt minél többet a világ-
ról, melyben élünk, és ismerjük meg jobban 
az emberi kapcsolatok hálózatát, valamint a 
minket körülvevő társas környezetet.
Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetigazgató 
megnyitója után a Máltai Szeretetszolgálat 
előadása segített megérteni azt, „Hogyan 
tudunk jól segíteni?”. (Tóth Simon Károly, 
Csehely Tamás, Nagy Zsuzsa). A következő 
előadó Fejes Leijla pszichológus, a B-A-Z 
megyei Büntetés Végrehajtási Intézet munka-
társa volt, aki tabuk nélkül mutatta be a bör-
tönben kialakult hierarchiákat. A folytatásban 
szó esett a gyermekvédelemről is: a témában 
Dobosné Vörös Nóra, a BAZ Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ és Területi Gyermekvé-
delmi Szakszolgálat Fruska Gyermekotthon 
munkatársa adott elő.
A II. Szocnap kiemelt témája volt a szex és 
az intimitás kérdésköre is. Dr. Kotics József, a 
BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok 

Intézetének igazgatója a szexualitás és a 
nemi szerepek kulturális antropológiai né-
zőpontjait vázolta fel a közönség számára.
Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra (szociológus), 
Dr. Szobeczkyné Pócsi Orsolya (pszicholó-
gus) és Orosz Csaba (képzőművész) pedig 
Interaktív workshoppal készültek, melynek 
fókuszában a művészet, a pszichológia és a 
szociológia találkozási pontjai álltak.
A napot végül Hevesi Krisztina előadása 
zárta. Az országszerte ismert és népszerű 
szexuálpszichológus, aki igazán nyitott és 
közvetlen személyiségnek bizonyult, a szex-
ről, valamint a párkapcsolatok működéséről 
egyaránt nyíltan, tabuk nélkül beszélt az igen 
szép számban összegyűlt közönség előtt. 
A II. Szocnap professzionális szervezése 
és lebonyolítása mögött, ahogy tavaly, úgy 
idén is hallgatók álltak: a programot hallgatók 
szervezték hallgatóknak. A szervezőbizott-
ság tagjai – Fejes Réka, Márk Csaba, Nagy 
Enikő és Tóth Martin – a ME BTK szociális 
munka szakos hallgatói, akik a rendezvény 
megszervezésére egyetemi képzésük kereté-
ben vállalkoztak oktatójuk, Dr. Vajda Norbert 
segítségével. Az ingyenes rendezvényt a ME  
HÖK, a BTK HÖK, a MEgazin, a Radio M és 
a Hello Miskolc is támogatta.

tabukról tabuMentesen

ii. szocNap az egyetemeN

December 4-én rendezték meg a "II. Szocnap – Tabuk nélkül" című rendezvényt a BTK Alkal-
mazott Társadalomtudományok Intézetében. Az eseményt az előző felvonáshoz hasonlóan 
nagy érdeklődés fogadta az egyetemi polgárok részéről.
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Kollégák, egykori hallgatók, 
tervezőintézeti munkatár-
sak, barátok töltötték meg a 
termet az ünnepelt, Juhász 
József professzor emeri-
tusz köszöntésére. A kilenc-
venedik életévét betöltő 
professzor a magyar hid-
rogeológiai iskola alapítója 
és formálója, és annak az 
egykori mérnök generáci-
ónak az utolsó aktív képvi-
selője, aki a II. világháború 
után elsők között az ország 
újjáépítésének nagy munkáiban is részt vett.
A ma is katonás mozgású, teljes szellemi fris-
sességnek örvendő szakember üdvözletek 
egész sorát hallgathatta végig, az egyetem 
részéről Kovács Ferenc volt rektor, Bőhm 

József egykori dékán, Sza-
bó Imre professzor, Szűcs 
Péter jelenlegi dékán tol-
mácsolásában. Zárszóként 
a tőle megszokott szar-
kasztikus humort sem nél-
külözve hallhattuk életének 
sommás összefoglalását 
magától az ünnepelttől. Az 
ünnepséget állófogadás 
követte.
A találkozó kötetlen be-
szélgetésre és személyes 
találkozókra is összehozta 

a felszínalatti vizekkel foglalkozó szakembe-
reket, akik egyúttal az egyetem részvételével 
készülő KINDRA EU projekt felszínalatti vizek 
nemzetközi adatbázisáról is kaphattak részle-
tes beszámolót és bemutatót.

Földessy János 

juhász józsef Professzor Úr

90. születésnaPi köszöntője

November 27-én hétfőn a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet dísztermében köszön-

tötték a 90 éves Juhász József professzort.

egyeteMünk az év infokoMMunikációs eseMényén
 A Miskolci Egyetemet a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar Automatizálási és Infokom-
munikációs Intézete képviselte az év egyik 
legfontosabb európai infokommunikációs 
eseményén, az ICT Proposers’ Day 2017 
konferencián. Egyetemünk a „Magyar Falu” 
kiállítójaként hozzájárult a hazai innovációs 
politika sikeréhez. „A digitális átalakulás min-
dannyiunk életére hatással van. Már nap-
jainkban is jelentősen hozzájárul a GDP-hez, 
valamint a foglalkoztatáshoz a digitális gaz-
daság teljesítménye. A folyamatos fejlődés, 
a magyar innováció támogatása kiemelt 
nemzetgazdasági érdek, a magyar kormány 
ezért fontos partnernek tekinti a hazai kutatói 
és akadémiai közösséget, valamint az üzle-
ti szektor innovatív szereplőit” – fogalmazott 
Solymár Károly Balázs, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium infokommunikációért felelős he-
lyettes államtitkára a helyszínen.
Magyarország házigazdaként is bemu-
tatkozott a Hungexpo-n rendezett konfer-
encián: az Innovation HUb fantázianevű, 250 
négyzetméteres installáció a hazai kutatói 
közösség, az akadémiai és üzleti szektor, 
valamint a feltörekvő startupok innovatív 
megoldásaiból nyújtott interaktív ízelítőt. A 
szervezők szerint a Miskolci Egyetem IT-s 
csapata a Magyar Falu kiállítójaként hozzá-
járult a hazai innovációs politika sikeréhez. – 
„A visszajelzések alapján nagyon jól sikerült 
a rendezvény, amiben elidegeníthetetlen ér-
demeik vannak” – írták köszönőlevelükben a 
szervezők a Miskolci Egyetem Gépészmérnö-
ki és Informatikai Karának.

uni-miskolc.hu
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A szociális munka olyan segítő hi-
vatás, amelynek sikeres művelése a 
kellő szociális érzékenység mellett 
széles körű gyakorlati ismerteket 
igényel – többek között a közösség-
fejlesztő tevékenységek terén. En-
nek megfelelően a szociális munka 
alapszakos hallgatók tantervében 
kötelező tárgyként szerepel a két 
féléves Projektmunka. Csoport és 
közösségi munka a gyakorlatban 
című kurzus is, amelynek keretében 
jelen rendezvényt is szervezték a 
diákok. „Szervezőkként a célunk az 
volt, hogy közösséget kovácsoljunk, 
valamint közelebb kerüljünk az ellá-
tottakhoz és az intézmény munkájához. Szá-
munkra fontos a jó kapcsolatok kialakítása 
és fenntartása, főleg úgy, ha ezáltal valami 
pluszt is nyújthatunk az ellátottak számára” – 
mondták el a szervezők, akik jelenleg III. éves 
szociális munka alapszakos hallgatók, név 
szerint: Filep Regina, Hudák Patrícia, Kiss 
Boglárka és Likai Loretta.
A november 24-én rendezett Családi Nap 
megnyitóján Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra 
az ME BTK Alkalmazott Társadalomtudo-
mányok Intézetének igazgatója köszöntette 
a résztvevőket, és kiemelte, a szociális 
munkások képzése során nagy hangsúlyt 
kap az önkéntesség, és a hallgatók egy része 
kötelező szakmai gyakorlatát is itt, a MÁON 
Református Szeretetotthonban végezte.Dr. 
Havasi Virág egyetemi docens, aki többek 
között művészetterápiával is foglalkozik, 
a program részét képező akvarellfestés 
levezénylésében vett részt. A hallgatók emel-
lett egy játékos kvízzel is készültek az ellá-
tottaknak, akik, ha tudták a helyes választ, 
szaloncukrot kaptak.
A Családi Napon fellépett a Mintha zenekar. 

A 2012-ben alakult öttagú zenekar (Fele-
dy-Bacsik Ágnes – ének, dobok, furulya; Ver-
ess Kinga – ének, dobok, furulyák; Kis József 
– basszusgitár, gitár; Somorjai Lehel – gitár, 
fúvós hangszerek; Szabó Péter hangmérnök) 
a Kárpát-medence népi dallamainak feldolgo-
zásán túl a középkor és a koraújkor trubadúr, 
Minnesänger dallamait dolgozza fel sajátos 
stílusban – a tér- és időbeli távolságok el-
lenére kapcsolatokat keresve a különböző 
korok és földrajzi helyek muzsikája között. 
A zenekar neve is ezt fejezi ki: MINTHA. 
(Mintha népzene lenne – de nem az, mintha 
jazz, rock lenne – de nem az, néhol pedig 
mintha komolyzene lenne – de nem az.) A 
formáció tagjai elmondták, a zenélés a hobbi-
juk, mindenkinek van saját szakmája, egyedül 
Veress Kinga főállású zenetanár. „Úgy gon-
doljuk, hogy ilyen nemes kezdeményezést jó 
támogatni. Örülünk, ha ilyen helyeken tudunk 
segíteni, karitatív szolgálatokban is részt ven-
ni, mert számunkra ez fontos. Boldogsággal 
tölt el, hogy adhattunk az itt lévőknek egy kis 
örömöt, felüdülést, nagyon lelkes közönség 
voltak” – nyilatkoztak fellépésük után.

szeretetotthonban szerveztek családi naPot 
a Miskolci egyeteM hallgatói
Egyetemi képzésük keretében Családi Napot szerveztek a Miskolci Egyetem hallgatói a 
MÁON Református Szeretetotthonban, ahol akvarellfestéssel, játékos kvízzel, sőt élőzenével 
is kedveskedtek az intézményben gondozott középsúlyos értelmi sérülteknek.
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Jelenleg hány hallgatója van az iskolá-
nak?
Jelenleg körülbelül 40 hallgatója van a Dok-
tori Iskolának. A nappalis és levelezős hallga-
tók aránya igen kiegyenlített, a hallgatók kö-
rülbelül fele nappali tagozatos. A beiratkozott 
hallgatóink mellett jelenleg 4 doktorjelölt is 
van a doktori iskolában, egyikük PhD védése 
pedig a közeljövőben, 2018-ra várható. 

Tanul- e az intézményben jelenleg külföldi 
hallgató? Ha igen, milyen program kere-
tében?
Alapvetően az állam- és jogtudományi PhD 
képzésben nem gyakori a külföldi hallgatók 
jelenléte, ugyanakkor előfordult már a Doktori 
Iskola történetében, hogy külföldi hallgató is 
érkezett. Legutóbb 2016-ban szerzett abszo-
lutóriumot, egy német hallgató. 

Hány új hallga-
tó kezdte meg a 
2017/18-as I. fél-
évet?
A 2017/18-as tan-
évre 12 hallgató 
iratkozott be, ebből 
5 hallgató nappali 
tagozatra, 7 pedig 
levelező tagozatra 
nyert felvételt. 

Milyen tématerüle-
ten folyik a kutatás 
az iskolában?
A Doktori Iskolában 
az állam- és jogtu-
dományok területén 

átfogóan biztosítunk lehetőséget a hallga-
tóknak PhD kutatásuk lefolytatására. A kiírt 
konkrét témák a doktori iskola honlapján 
érhetőek el. A doktoranduszoknak tématerü-
letekre kell jelentkezniük, egyeztetve a téma-
vezetővel. 
Kiírt témaköreink közé tartozik például a:
– A munka- és a szervezeten belüli vállalko-
zási viszonyok magyarországi jogi rendezé-
sének problémái az ipari és a mezőgazdasá-
gi termelés, valamint kereskedelem területén 
az európai jogfejlődés tükrében 
– A közigazgatás korszerűsítésének tudomá-
nyos megalapozása 
– Az alkotmányosság és a jogállamiság ga-
ranciáinak megteremtése 
– A pénzügyek jogának tudományos megala-
pozása 
– A nemzetközi jog ezredfordulós kihívásai, 
különös tekintettel a nemzetközi bíráskodás

DeáK FereNc állam- és JogtuDomáNyi 
DoKtori isKola
A Doktori Iskolákat bemutató sorozatunk folytatásaként, e számban az Állam- és Jogtudo-
mányi Kar 2000-ben létesett Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskoláját ismer-
tetjük. A kérdéseinkre dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit, a doktori iskola adminisztrációjának 
koordinátora, tudományos segédmunkatárs adott válaszokat.
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 és az emberi jogvédelem perspektíváira 
– A bűnügyi tudományok fejlődési irányai 
– Az összhang megteremtése a magyar és az 
európai közösségek polgári eljárásjoga között 
– Európai kereskedelmi jog 
– Az európai jog közös történeti, társadalmi 
gyökerei 
– Polgári jogi rekodifikáció, nemzetközi és jo-
gági harmonizáció 
– Hagyomány és megújulás a jog elméleti 
megalapozásában 
– Az Európai Unió joga

Jellemzően egyetemünkön végzett hall-
gatók jelentkeznek az intézménybe, vagy 
más hazai egyetemen diplomázottak is?
Mind a két esetre van példa, de a leggyako-
ribb az, hogy – különösen nappali tagozatra 
– szinte kizárólag a saját hallgatóin jelent-
keznek, akik ismerik az oktatókat, ismerik az 
egyetemi légkört, és ebből kifolyólag itt sze-
retnék folytatni tanulmányaikat. 
A levelezős képzésben, vagy az egyéni felké-
szülésben gyakrabban fordul elő, hogy nem a 
Miskolci Egyetemen végzett hallgatók is felvé-
teliznek. Egyébként a Doktori Iskola szívesen 
fogadja mind a miskolci, mind más egyetemek 
hallgatóit is, nem tesz különbséget közöttük. 
Doktori Iskolánk specialitása, hogy nem jogi

 

mesterdiplomával is elfogadunk jelentkezést 
általunk meghirdetett kutatási témára.

Mely külföldi egyetemekkel áll kapcsolat-
ban a doktori iskola?
A kapcsolatrendszerünk alapvetően a pályá-
zati és egyéb együttműködési lehetőségek-
hez igazodik. A kar külföldi egyetemekkel, 
kutatóközpontokkal fennálló együttműködési 
megállapodásai alapján a doktori iskola hall-
gatói is mehetnek ezekre az egyetemekre. A 
PhD képzésben részt vevő hallgatók külföldi 
kutatóútjaik tekintetében alapvetően sza-
badabb kezet kapnak, a doktoranduszok saját 
maguk felkutathatják és felvehetik a kapcsola-
tot azokkal a külföldi intézményekkel, amelyek 
a kutatási tevékenységüket előmozdíthatják.  

Zajlik-e jelenleg, vagy tervezik-e a közeli 
jövőre nézve az intézmény fejlesztését?
A fejlesztés mindig napirenden van, gya-
korlatilag pályázati forrásokhoz igazodik. 
Jelenleg az Igazságügyi Minisztérium Jo-
gászképzés színvonalának emelését célzó 
program keretében részesült a Doktori Iskola 
támogatásban, amely lehetővé tette többek 
között a könyvtárfejlesztést, tanulmányutak 
lefolytatását, valamint országos konferencia 
szervezését.                

     Németh Niki
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A termelővállalatok számára a mai kor legna-
gyobb kihívását az Ipar 4.0 rendszerekre való 
átállás jelenti, ami több a vállalati folyamatok 
egyszerű átalakításánál: komplex gyártási és 
információ-technológiai rendszerek kialakítá-
sát és bevezetését jelenti a gyártásoptima-
lizálás érdekében. A folyamat jelentőségét 
mutatja, hogy országos szinten a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium külön munkacsoportot 
hozott létre az Ipar 4.0 stratégia kialakítására.
A környezetünkben működő nagy multina-
cionális cégek, vállalatok már megkezdték 
ezt a folyamatot, és várhatóan a beszállítói 
láncokon keresztül nagyon sok vállalatot érin-
teni fog ez a jövőben. – A Miskolci Egyetem 
műszaki és gazdaságtudományi karain az 
oktatásban már elkezdték beépíteni ezeket 
a megoldásokat, közvetlen módon kapcso-
lódva a világ fő gazdaságfejlesztési irányai-
hoz. Szándékaink szerint az elméleti isme-
retek nyújtása mellett az egyetemi oktatást 
is el kívánjuk mozdítani a konkrét igények 

irányába, felhasználva az együttmű-
ködő vállalatok, így a FESTO Kft. 
tapasztalatait, eredményeit is ezen a 
téren – mondta az együttműködésről 
Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem 
kancellárja.
A Miskolci Egyetem és a FESTO Kft. 
már hosszú évek óta együttműködik 
a vállalat megoldásainak oktatásba 
integrálása terén. Ennek meghatá-
rozó állomása volt a Miskolci Egye-
temen korábban létrehozott FESTO 
laboratórium, ahol a résztvevők nem 
csak elméleti oktatás keretében, ha-
nem a gyakorlatban is megtanulhat-

ják a pneumatikus berendezések működési 
elvét, rendszerbe szervezhetőségük lehető-
ségeit, az irányítási- és automatizálási meg-
oldásokat. 
– Az okosgyárakban a munkaerő új kihívá-
sokkal szembesül, komplex rendszerek je-
lennek meg, új kompetenciák szükségesek 
a feladatok ellátására. A hallgatók ez irányú 
felkészítésében a felsőoktatásnak kiemelt 
szerepe van. Az együttműködés célja a Mis-
kolci Egyetem támogatása a jövő mérnökei-
nek képzésében – nyilatkozta Szövényi-Lux 
Márton, a Festo Kft. ügyvezetője. 
A Festo Kft. és a Miskolci Egyetem ezzel meg-
teremtette a kölcsönös előnyökön alapuló, 
stratégiai szintű, hosszútávú együttműködés 
kereteit, ami a K+F+I és az oktatás területén 
közös projekteket, programokat eredményez-
het, de a két fél a szakmai gyakorlatok, a 
diplomatervezés és a közös rendezvények 
területén is kinyilvánította együttműködési 
szándékát.                               uni-miskolc.hu

A termelő vállalatok számára a mai kor legnagyobb kihívása az Ipar 4.0 rendszerekre való 
átállás. A FESTO Kft. élenjáró és piacvezető az Ipar 4.0 rendszerek kialakításában. Az 
együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy a Miskolci Egyetem hallgatói is felkészülten 
és megfelelő képességek, képesítések birtokában várják az ipar kihívásait.

jelentős iPari szerePlővel köt együttMűködést 
a misKolci egyetem 
Miskolcon kéPzik a jövő Mérnökeit 

Fotó : uni-miskolc.hu MEGAZIN
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Február elején kerül meghirdetésre a 
2018/2019. tanévre szóló Erasmus+ pályáza-
ti forduló, mellyel 3–12 hónapos részképzés-
re, vagy 2–12 hónapos szakmai gyakorlatra 
lehet jelentkezni. A program keretében egy, 
a következő tanévtől kezdve kissé megnöve-
kedett ösztöndíj részesei a hallgatók, amely 
segít fedezni a külföldi lét költségeit. Az EU 
és a magyar kormányzat közös szándéka, 
hogy minél több diák rendelkezzen mobilitá-
si tapasztalattal, így nagy választási lehető-
séget kínálnak fel a hallgatók számára: 180 
egyetem közül lehet választani, melyek révén 
Spanyolországtól kezdve Németországon át 
Törökországig Európa szinte bármely részére 
eljuthatnak a pályázók.
Természetesen nem lehet egyik napról a 
másikra jelentkezni. Sokak nem biztosak 
nyelvtudásukban, mások pedig a jelentős ad-
minisztrációval, ügyintézéssel nem képesek 
boldogulni. Éppen ezért érdemes előre ter-
vezni, nyelvet tanulni, utánanézni a kiszemelt 
egyetemeknek, képzéseiknek, mindenféle-
képp olyan helyet választani, amelyért érde-
mesnek tartja a hallgató végigküszködni ma-
gát ezen a folyamaton. Ezek felett azonban 

a legfontosabb dolog továbbra is a kitartás, 
hiszen aki feladja, hatalmas lehetőségektől, 
valamint egy életre szóló élménytől fosztja 
meg magát.
Ugyan ez sok önállóságot kíván, senkit se ré-
misszen el a jelentkezéstől, hiszen a program 
egyik legértékesebb velejárója az alkalmaz-
kodás és önállósági képességek fejlesztése. 
Hála a szoros közösségnek, amelyet az Eras-
musos hallgatók képeznek, segítséget mindig 
lehet találni, legyen az a jelentkezés előtt, az 
ügyintézés során, vagy a külföldön töltött idő 
alatt, így semmikor sem kell senkinek sem 
egyedül éreznie magát.

Akinek megjött a kedve, aki-
ben érlelődik a gondolat az 
ösztöndíj iránt, mindenféle-
képp látogasson el az egye-
temi Erasmus honlapra (www.
e r a s m u s . u n i - m i s k o l c . h u ) ,
figyelje a plakátokat, Neptun- 
üzeneteket, nézegesse a ha-
zatért hallgatók beszámolóit, 
videóit, kapcsolódjon be az ESN 
(Erasmus Student Network) 
munkájába, ismerkedjen, barát-
kozzon a nálunk tanuló külföldi 
hallgatókkal, vegyen részt a ne-
kik szervezett programokon, és 
érezzen rá a külföld ízére.

Demeter Péter

Az Erasmus+ program a hallgatók legszélesebb köréhez szóló, legjobban szervezett, leg-
több előnyt nyújtó mobilitási program. Egyetemünkön 1998-tól létezik, eddig is sok száz hall-
gató előtt nyitotta meg az európai egyetemek kapuit. Diákjainkat többek között kitartásra, 
önállóságra neveli, nyelvtudásukat, és látókörüket is fejleszti.

erasmus aKtualitásoK
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Prof. Dr. Torma András rektor 
köszöntője után tartotta meg dr. 
Simicskó István a „Biztonság 
– a honvédelem és a haderő 
szerepe, avagy mit tudunk ten-
ni a hazáért” című előadását. 
Többször kihangsúlyozta, hogy 
az egyetlen közös nevezőnk a 
haza, amelynek védelme nem-
zeti ügy. A Magyar Honvédség 
fejlesztésének célja nem más, 
mint hogy a térség meghatározó 
haderejévé váljon. „Minden esz-
közt meg kell ragadni, hogy Ma-
gyarország biztonságát garan-
táljuk” – mondta a miniszter, aki hozzátette, 
hogy a nemzetközi konfliktusok kezelésében 
is jelentős szerepet vállal a magyar haderő, 
mivel a külföldi missziók során jelenleg min-
tegy 1000 magyar katona teljesít szolgálatot. 
A miniszter bepillantást engedett a Zrínyi 2026 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programba, 
megemlítette, hogy a honvédelmi költség-
vetés a közeljövőben emelkedni fog, terveik 

szerint 2014-re eléri a GDP 2%-t, hiszen egy 
átfogó és komplex fejlesztésre van szüksége 
a magyar honvédségnek. A többletforrást el-
sősorban a légierő, a szárazföldi haderő, mo-
dern haditechnikai eszközök és felszerelések 
fejlesztésére fogják fordítani. Számos terüle-
ten a csúcstechnológiát kívánják megcélozni, 
mint például a kibervédelemben. Céljaik kö-
zött szerepel a magyar hadiipar újjáélesztése 
is. Kiemelte, hogy nincs ütőképes haderő tar-
talék nélkül, ezért a 2010-ben tizenhét, jelen-
leg több mint ötezer fő tartalékos katona lét-
számát 2026-ra húszezerre kívánják emelni. 
Előadása során bemutatta azt a négy ösztön-
díjlehetőséget, amikkel a szak- és középisko-
lások, valamint a felsőoktatásban lévő hall-
gatók élhetnek, ezek között megtalálható az 
önkéntes tartalékos ösztöndíj is. Az összesen 
120 órából, 2 modulból álló tartalékos katonai 
előképzés elvégzése után szemeszterenként 
közel 63 000 Ft ösztöndíj jár, az első modul 
(tiszti, altiszti tanfolyam) pedig közel 50 000 
Ft ösztöndíjjal jár.

HoNvéDelmi Nap a misKolci egyetemeN

November 27-én dr. Simicskó István honvédelmi miniszter tartott előadást a Miskolci Egye-
temen. Az előadás előtt az érdeklődők egy bemutatót is megtekinthettek: a felvonuló 
harcjárművek és katonák mutattak be egy harci körülmények közötti szimulációs elfogási 
gyakorlatot.  A III. előadó előtt toborzópontot alakítottak ki, így megszólítva az érdeklő-
dőket, valamint interaktív fegyverbemutatót tartottak a Magyar Honvédség katonái.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Kara alapító professzorának emlékére hato-
dik alkalommal rendezte meg a Susánszky 
János Esettanulmány Megoldó Emlékver-
senyt. A verseny célja a nemes versengés és 
a közös szakmai gondolkodás fejlesztése. 
Az ország számos egyeteméről és még a 
határon túlról is érkeztek hozzánk csapatok, 
hogy megmérettessék magukat. A Miskolci 
Egyetemet a karon működő Hantos Elemér 
Szakkollégium tagjai képviselték: Csoma 
Orsolya, Fodor Péter, Morvai Dóra és Siska 
Eszter. 
Idén első alkalommal vállalati partner köz-
reműködésével állították össze az esettanul-
mányt, amely a MOL Petrolkémia Zrt. új buta-
dién-üzemének megépítéséhez kötődött. Az 
esetet a verseny kezdő napján Veresné prof. 
Dr. Somosi Mariann Dékán Asszony meg-
nyitója után kapták meg a csapatok, majd 10 
óra állt a rendelkezésükre, hogy elkészítsék 
prezentációjukat és a hozzá kapcsolódó 
vezetői összefoglalót. Másnap a vállalati 
szakemberekből álló 
zsűri előtt mutatták 
be megoldásaikat. A 
zsűriben helyet foglal-
tak az SAP, a Robert 
Bosch Power Tool Kft., 
a Morgan Stanley és 
a MOL képviselői is. 
Miután meghallgat-
ták az összes csapa-
tot, a zsűri összeült, 
hogy megvitassák 
az eredményeket és 
kiválasszák a győz-
teseket. Egyetemünk 
csapata az előkelő 
4. helyezést érte 

el, és egy wellness hétvége különdíjjal lett 
gazdagabb, amelyet a csapattagok a sáros-
pataki Hotel Bodrog 4 csillagos Wellnes Ho-
telben tölthetnek el. A versenyt a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem csapata 
nyerte meg, másodikként végeztek a Buda-
pesti Műszaki Egyetem hallgatói, a harmadik 
helyet pedig a Debreceni Egyetem diákjai 
nyerték el.
A Hantos Elemér Szakkollégium tagjai aktívan 
részt vettek a versenyben. A döntőben nem-
csak jelenlétükkel támogatták versenyző tár-
saikat, hanem az esetet ők maguk is megol-
dották egyfajta házi verseny keretein belül. 
Ez azért is volt fontos, mert a két csapatban 
helyet foglaltak a szakkollégium újonnan 
felvett tagjai is, akik máris belekóstolhattak 
az esetmegoldás világába. Az elkészült me-
goldásokat felkészítő tanáruknak, Süveges 
Gábornak prezentálták. 

Siska Eszter
Hantos Elemér Szakkollégium 

kommunikációs vezetője

A MOL esettanulmányát feldolgozva egyetemünk csapata 4. helyezést ért el, és különdíj-
ban részesült.

lezaJlott a vi. susáNszKy JáNos esettaNulmáNy 
Megoldó eMlékverseny
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Szakkollégiumba történő felvétel feltételei
A Szakkollégium hallgatói létszáma a képzés 
hatékonyságának biztosítása és fenntartása 
érdekében limitált, a jelentkezők felvétele a ta-
nulmányi eredmény, a munkaterv minősége, 
illetve a jelentkezőről kialakult közössé-
gi vélemény együttes értékelése alapján 
történik. A Szakkollégiumba jelentkezhet a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar vagy 
a Miskolci Egyetem más kara, illetve más 
felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező 
képzésben résztvevő hallgatója, aki vállal-
ja – a minőségirányítási követelményeknek 
megfelelően – a Szakkollégium képzési 
programjának teljesítését, illetve elfogadja 
és támogatja a Szakkollégium célkitűzé-
seit, tevékenységével, szakmai-tudományos 
munkájával segíti azok megvalósulását.

Képzési program
A Szakkollégium tevékenységét részben 
az hallgatói tagok és a mentorok együtt-
működésében realizálódó egyéni és csopor-
tos munkaprogramok, részben közös rendez-
vények alkotják. Minden hallgató számára a 
kijelölt mentor bevonásával egyéni képzési 
program kerül kidolgozásra, melyet a Szakosz-
tálygyűlés elfogad, illetve a megvalósítás 
folyamatát nyomon követi beszámolók formá-
jában.
A Szakkollégium az általa rendezőként vagy 
társrendezőként lebonyolított közösségi 
rendezvények tervezett programját mind-
en tanulmányi félév elején közli. Emellett 
a Szakkollégium konferenciákon, szakosz-
tálygyűléseken való részvétel lehetőségét 

kívánja tagjai számára biztosítani, illetve 
anyagi forrásaihoz mérten meghatározott 
mértékben támogatni azt. 

A képzési program a fentieknek megfe-
lelően a következő pontokból áll:
• tematikus kurzusok, előadások,
• előírt tudományos témafeldolgozó dolgoza-
tok készítése,
• részvétel kutatómunkában és tudományos 
munkák elkészítése,
• egyetemi tudományos rendezvényeken 
(hazai és külföldi vezető kutatók előadásai, 
konferenciák stb.) való megjelenés.
Érdeklődni a szakkollégium titkáránál lehet:
Dr. Pintér Judit Mária egyetemi adjunktus,
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet  
Telefon: 46/565-111 – 24-19-es mellék, e-mail: 
pinterjm@uni-miskolc.hu

A Szakkollégium első rendezvényeinek egyi-
ke lesz a 2018. május 23–25 között megren-
dezendő Járműmérnöki Konferencia.
(honlapja: vae2018.uni-miskolc.hu)
Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Jármai Károly a szakkollégium elnöke

Megalakult a terPlán zénó szakkollégiuM

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon megalakult a Terplán Zénó Szakkollégium, melynek 
célja, hogy a karon művelt tudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási 
vággyal rendelkező diákok számára magas szintű, minőségi kiegészítő szakmai képzést 
nyújtson, ezzel segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti 
szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltéte-
leinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség 
nevelését, hogy a tagjai tudásukat, felkészültségüket és lehetőségeiket szélesítve megala-
pozzák a jövő értelmiségi bázisát és öregbítsék a Miskolci Egyetem és a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar jó hírnevét.
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Tudás – Vár a Miskolci Egyetem! A felsőoktatásba való bekerülést 

elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a 

felsőoktatásban EFOP-3.4.4-16-2017-00008 

 

 

 
 

 
A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány és az  
EFOP 3.4.4-16-2017-0008 Tudás-Vár a Miskolci Egyetem! project 

Tudományos Diákköri Versenyt hirdet 
 

MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁK TANULÓINAK. 
 
Egy offline innovációs készséget fejlesztő világjátékot hirdetünk meg. Létre kell hozni, 
megadott pálya-alapok mellett, a PONTIFEX II program felhasználásával a megfelelő acél- 
és kábelelemekből álló hídszerkezetet, mely nem megy tönkre a járművek áthaladásakor és a 
legolcsóbb kivitelű (a program költséget számol).  

A játék részletei és a demoprogram megtekinthetők a  
http://www.bridgebuilder-game.com/ és a  

http://www.alt.uni-miskolc.hu/hidepito/ címen 
 

2017. december 4-től a pálya és a shareware program hozzáférhető  
Kota Lászlónál az A/5 I. em. 109 szobában, tel. 17-40,  

e-mail: hidepito@uni-miskolc.hu 
A középiskolának regisztrálnia kell a programkódért a honlapról letölthető űrlap kitöltésével. 

Beadási határidő: 2018. február 9. 1400 
A legjobb pályamű egy notebook számítógépet nyer*. 

Ünnepélyes díjátadás előreláthatólag február 16-án lesz a Miskolci Egyetemen 1000-kor az 
Egyetem Szenátusi termében.  

 
Dr. Jármai Károly egyetemi tanár 
* a szervezők fenntartják a jogot, hogy az érdeklődés 
függvényében pályadíjakat vonjanak össze 
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A rendezvény elején köszöntőt mondott Ba-
log Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, 
Lovász László, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke, valamint Csányi Attila, a Bo-
nafarm Zrt. vezérigazgatója, a Pro Scientia 
Aranyérmesek főtámogatója.
A megnyitót követően a Pro Scientia és Pro 
Arte Aranyérmeket adták át, amelyeket kima-
gasló hallgatói életpályájuk alapján 2017-ben 
összesen 47-en nyertek el. A kitüntetett hall-
gatók között volt Lengyel Tamás, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Karának 
hallgatója, és témavezetője, Dr. Jobbik Anita 
projektvezető.
Az oktatók közül 55 fő a tudományos diákkö-
ri tevékenység területén végzett kimagasló 
munkájáért Mestertanár Aranyérem kitünte-
tésben részesült. A kitüntetettek között volt a 
Miskolci Egyetem két oktatója is: Dr. Bokányi 

Ljudmilla egyetemi docens, a Műszaki Földtu-
dományi Kar oktatója, aki elsőként az ország-
ban másodszor is részesült az elismerésben, 
és Jámborné Prof. Dr. Róth Erika egyetemi 
tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar okta-
tója.
A rendezvényen a XXXIII. OTDK két szek-
ciójának lebonyolításáért Prof. Dr. Viskolcz 
Bélának, az OTDK Kémiai és Vegyipari Szek-
ciója ügyvezetőjének, valamint Dr. Pásztorné 
Dr. Erdős Évának, az OTDK Állam- és Jogtu-
dományi Szekciója ügyvezetőjének elismerő 
oklevelet adtak át.
A rendezvény végén Szendrő Péter, az 
OTDT elnöke ünnepélyesen lezárta a XXXIII. 
OTDK-t, és egyben meghirdette a 2019. évi 
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferenciát.

uni-miskolc.hu

lezárult a XXXiii. országos tuDomáNyos 
DiáKKöri KoNFereNcia

Egyetemünk hat polgára is kitüntetést kapott a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia (OTDK) ünnepi záróülésén, melyet az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDT) 2017. nov. 20-án a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett meg.

neMzetközi konferenciát rendezett budaPesten

a misKolci egyetem logisztiKai iNtézete
Prof. Dr. Latorcai János, az országgyűlés 
alelnöke a 2017. november 30-i parlamenti 
ülés megnyitó beszédében köszöntötte a Mis-
kolci Egyetem Logisztikai Intézete által koor-
dinált UMI-TWINN projekt keretében meg-
rendezett nemzetközi Logisztikai Kiválósági 
Központok konferenciát.  A magyar TV által 
is közvetített üdvözlőbeszédében az alelnök 
külön kitért a logisztika kiemelt szerepére a 
gazdaságban.
A nemzetközi logisztikai konferencián 
előadást tartott Prof. Dr. Michael ten Hom-
pel, a Dortmundi Egyetem professzora, a 
dortmundi Fraunhofer Intézet igazgatója, 
Prof. Dr. Illés Béla, a Miskolci Egyetem Lo-
gisztikai Intézetének igazgatója, Prof. Dr. 

Monostori László akadémikus, az MTA SZTA-
KI igazgatója és Dr. Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja.               uni-miskolc.hu
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19Fókuszban

The beigli is perhaps the most important part 
of a typical Hungarian Christmas lunch. It’s a 
pastry filled with either poppy seed or walnut 
rolled up into a huge log. It may not sound 
special, but it tastes and looks absolutely inc-
redible. While both beigli and its many diffe-
rent variations are common all over Central 
and Eastern Europe nowadays, the original 
two variants both originate from our country.
Another one of our traditional festive dishes 
is the Fisherman’s soup, which we eat on 
Christmas Eve. It sounds exactly like what 
it is: A fish based soup with very distinctive 
Hungarian flavours thanks to the paprika, red 
onions, green peppers and tomatoes. River 
fish are used for the most part, mainly carp, 
but the ratios usually depend on the region. 
It’s also one of the hottest dishes in all of 
European cuisine.

The 13th of December, knows as the day of 
Lucy’s chair is also an amazing part of our 
Christmas culture. The chair, named after 
Lucy’s day, is made out of 13 parts over 13 
days and has to be able to hold a grown man, 
who then climbs on top to spot witches. After 

dealing with said witches, the chair is burnt 
and it’s said that you can hear those witches 
weeping and screaming in agony.
The Advent wreath is a Christian tradition 
symbolising the passage of the four weeks 
of Advent before Christmas. A circular wreath 
with four candles on top, we light one of them 
for each week that passed with all four lit on 
the last Sunday before Christmas. To this day, 
most Hungarian families follow this tradition.
Still part of the Christmas season and also 
one of the oldest Christian traditions is the 
Epiphany or Three Kings’ Day, held on the 
6th of January. It commemorates the physical 
manifestation of Jesus and the Adoration of 
the Magi, which is the name given to the three 
kings’ visit and homage to Jesus. It’s also the 
day when we’re supposed to take down our 
Christmas Trees, signifying the end of the 
festivities.
So while we still work on our studies, we need 
to keep our heads high and just remember 
that very soon we’ll be able to have some 
well-earned rest, eat some delicious food, 
spend time with our families and find some 
treasure under the Christmas tree.

Demeter Péter

cHristmas traDitioNs

Every nation has their own traditions, whether it is a completely separate holiday like Thanks-
giving or something simple like what they eat during the festive seasons. Us, Hungarians are 
no different, we love baking our own pastries and, obviously, crafting chairs to search for 
witches.
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20 fókuszban

“Since we have met we have done every-
thing together. I think that is the secret of our 
happiness”, told me Nurgul one day after our 
classes. She holds a Bachelor’s Degree in 
International Relations, which she pursued in 
Astana. “My mother wanted me to become an 
accountant like her, but I did not agree. So 
I have chosen International Relations mostly 
because it was popular in our country at that 
time.” Beside English and Kazakh, Nurgul 
speaks also Italian, Spanish and French. Af-
ter graduation, she found a job at an Arabian 
International Construction Company, where 
she worked with Jordanians. She was alrea-
dy on her way to discover the world. The real 
challenge came a bit later though, when she 

decided to become a member of the Kazakh 
pavilion at Expo Milan 2015. There she met 
Adilet. 
Adilet was born in the Southern part of Ka-
zakhstan, but later, together with his family, 
he moved to Astana. There he obtained a 
Bachelor’s Degree in International Law. After 
graduation, he started to work for the Minist-
ry of International Affairs. “Unfortunately, our 
Government is not so supportive when it co-
mes to salaries for young professionals, and 
the salary that I was receiving was enough 
just for covering my transportation costs and 
the food. For this reason, Adilet was interes-
ted and open to opportunities, and when his 
mother suggested him to apply for becoming 
a member of the Kazakh pavilion at Expo Mi-
lan, he tried his luck without hesitation.
In the first three months, they worked separa-
tely. They met soon after and started to travel 
together. “In a short time we fell in love and 
we returned back home as a couple.” 
They loved Europe and they knew that they 
want to return. Therefore, they started to look 
for internships or study scholarships here. 
They learned about Sitpendium Hungaricum 
Program and they applied for the same stu-
dy programs as both of them have related 
backgrounds. 
In the meantime, they decided to get married. 

spreaDiNg love iN e6. tHe story oF aDilet aND 
Nurgul aND tHeir eXperieNce as stuDeNts oF 
tHe uNiversity oF misKolc

        According to the etymology of the word, “Kazakhstan” can be literally translated as “land of 
the wanderers”. The ancient meaning of it cannot be applied anymore, obviously, but the glo-
balized era that we face now can be easily called as “the wanderers’ era”. Among the billions 
of wanderers in this world, there are Adilet and Nurgul. Both of them were born in Kazakhstan, 
but the fate made them meet in Italy. What happened further on is not any more fate’s will, but 
somehow, after their wedding in Kazakhstan, they moved out to Miskolc. Why? To follow a Mas-
ter ’s Degree in Central European Studies, as both of them became Stipendium Scholarship 
holders. They share the same class, most of the time even the same desk, the same room in E6 
and the same experience as University of Miskolc students.
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21Pályázatok–pályáz(z)atok
“To get married in Kazakhstan 
is difficult because you need 
plenty of money. According to 
tradition, a couple has to orga-
nize two weddings, one for the 
bride’s guests, and the other 
one for the groom’s guests, 
which in every case reaches 
the number of 150 guests.”
During the weddings prepara-
tions, they received the accep-
tance letter from Stipendium 
Hungaricum. Both of them 
were expected in Miskolc in 
September to start their study 
program. 
“We didn’t know anything 
about Miskolc, but we were 
happy to return to Europe. Holding a Europe-
an Degree is highly appreciated in our count-
ry.”
Kazakh people have ancient connections 
with Hungarians. Some nomad tribes, which 
travelled many years ago through Kazakhs-
tan, established eventually in Hungary. That 
is why, Adilet and Nurgul were surprised to 
find their “alma” (Eng. apple), which is called 
the same in Kazakh, in Hungarian markets. 
“What surprised us a bit was the reluctance 
of Hungarian people towards speaking Eng-
lish. We were surprised to encounter this 
even in Budapest.”
“We used to live in a megapolis, and now 

Miskolc is giving us the opportunity to relax. 
We like the atmosphere in the campus; it in-
duces calm, and meditation.”
They had experienced life in a dormitory be-
fore. “It is fun because there are many people 
from different parts of the world, we commu-
nicate, improve our language skills, we often 
exchange recipes while cooking together.”
They enjoy their academic program. “It is a 
lot of information, but it is nice to learn about 
Central European countries from different 
perspectives. We imagined a more active 
process of learning though. We would like 
students to be more engaged in the subjects 
learned, even after classes.”
In their free time, they enjoy the sports activi-

ties provided by the university. 
They also want to keep their 
status of “world wanderers” ac-
tive, so they travel.
“During one class, one teacher 
asked us to write down some 
words that could answer the 
question “Who am I?”. It was 
an interesting exercise. You 
look at the question and you 
do not know. So for now, this is 
our plan, we want to discover 
ourselves and the world at the 
same time.”

Alina Girnet
alina.girnet@gmail.com
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22 One step 

Vállalkoznak-e a fiatalok? 
A legutóbbi felmérést négy éve, 2013-ban 
végezték ezen a téren, és sajnos az eredmé-
nyek nem a legjobbak. Az egyetemisták és 
főiskolások 83 százalékának a terve az volt, 
hogy alkalmazottként dolgozik majd a jövő-
ben, és mindössze 6 százalékuk szeretett 
volna saját vállalkozást alapítani. Ez az érték 
egyébként a 2006-os felmérés óta jelentős 
mértékben romlott, hiszen akkor még a fiatal-
ság 16 százaléka tervezte saját vállalkozásá-
nak alapítását. Más országokhoz viszonyítva 
is hasonlóan rossz a vállalkozási hajlandóság 
aránya. Míg az európai fiatalok körülbelül 
egyharmada, addig az ázsiai fiatalok kéthar-
mada szeretne vállalkozni. Magyarországon 
az is egyre jellemzőbb, hogy amellett, hogy 
a fiatalok nem szeretnének saját vállalkozást 
alapítani, a szüleik által alapított vállalkozáso-
kat sem szívesen vennék át. A jövőre nézve 
azonban nagyobb a remény, mert arra a kér-
désre, hogy 5 év múlva mit szeretnének csi-
nálni, már 35 százalékra növekedett azoknak 
a száma, akik saját vállalkozást szeretnének. 
A vállalkozási hajlam fontossága

Miért ilyen fontos, hogy a fiatalok szeretné-
nek-e új vállalkozásokat alapítani, vagy al-
kalmazottként dolgoznának? Először is, mert 
Magyarország függ a multinacionális vállala-
toktól, hiszen a számuk nem túl nagy. Ha az 
egyik nagyvállalat egy-két hétre leállna, vagy 
akár megszűnne, annak óriási hatása lenne 
az egész országra. Ezzel szemben példá-
ul Németország szerencsésebb helyzetben 
van, hiszen ott a gazdasági helyzetet a ki-
sebb cégek, középvállalatok befolyásolják, 
irányítják. Így az ország sokkal stabilabb, hi-
szen a gazdaság sokkal több lábon áll, nem 
jelent problémát, ha egy-két kisebb vállalat 
rövid időre szünetel, leáll. Ezért tenne jót or-
szágunknak is, ha minél több fiatal alapítana 
saját vállalkozás. Igaz, hogy a fiatalok cégei-
nek kisebb a túlélési aránya, de ha átvészelik 
ezt a kezdeti időszakot, akkor sokkal nagyobb 
ezeknek az értéke. Így Magyarország gazda-
sági helyzete is kiegyenlítettebbé, stabilabbá 
válna. Sőt a GDP növekedés is érzékelhető-
vé válna, emellett pedig társadalmi fejlődést 
is kiváltana.

fiatalok vállalkozóvá válása
Amint valaki betölti a 18. életévét, belecsöppen a felnőttek világába. Egyre több önálló 
döntést kell hozni, a dolgoknak egyre nagyobb súlya lesz. Ez a váltás egyeseknek könnyeb-
ben megy, míg mások megszenvednek vele. Nagyon sok olyan fiatal van, aki talpraesett, és 
már huszonévesen is képes a saját lábára állni, önállóan élni. Sok mindenre képesek a fiatalok, 
de vajon egy vállalkozást is tudnak önállóan vezetni? Egyáltalán foglalkoztatja ez a téma a 
fiatalságot? Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ találni a következőkben.
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23One step

Mi az a startup?
A gazdasági területeken a vállalkozói hajlam 
nagyobb, mivel itt a hallgatók több olyan tár-
ggyal találkoznak, amely felkeltheti bennük a 
figyelmet. A gazdasági és vállalkozói életben 
az elmúlt idők egyik legjelentősebb fogalma 
a startup. A startup fogalmát Eric Ries Lean 
Startup című könyvében a következőképpen 
írja le: "olyan vállalkozás, amely célja egy új 
termék vagy szolgáltatás létrehozása szélső-
ségesen bizonytalan feltételek között". A star-
tup tulajdonképpen egy olyan vállalat, amely 
nagyon gyors, pár éves növekedéssel, nem 
regionális, inkább nemzetközi céllal új szolgál-
tatás, vagy terméket vezet be. Hazánkba ez a 
fogalom még csak 
pár éve szivárgott 
be, de egyre jobban 
terjed, és szeretnék 
is egyre jobban nép-
szerűsíteni a fiatalok 
körében. Számos 
kiállítást, találkozót 
szerveznek világ-
szerte, ahol a fiata-
lok bemutathatják 
ötleteiket, terveiket. 
Versenyeken mér-
hetik össze kre-
ativitásukat, ahol 
n y e r e m é n y k é n t 
megvalósí that ják 
startup ötleteiket, 
amelyhez megfelelő 

erőforrást biztosítanak. 
Vállalkozás alapítás támogatása
Találékonyságra, kreativitásra, talpraesett-
ségre, kemény munkára és világmegváltó 
ötletekre van szükség ahhoz, hogy valaki fi-
atalon, vagy akár később saját vállalkozást 
alapítson. A diákok 90 százaléka már akkor 
feladja terveit, amikor az ötletét kellene meg-
valósítania. Egyedül senkinek nem sikerülhet, 
mindenképp szükség van valamilyen támoga-
tásra, egy segítő kézre. Megjelent a "Fiatalok 
vállalkozóvá válásának támogatása" című fel-
hívás, amelynek célja a magyarországi régiók 
területén új, egyéni, vagy mikrovállalkozás 
alapítására hajlamos 18-30 év közötti fiatalok 
támogatása. Üzleti tervük kialakításához nyújt 
ismeret- és készségfejlesztést, emellett visz-
sza nem térítendő forrásokkal támogatja őket. 

Összefoglalva: az országnak szüksége van 
azokra a fiatalokra, akik saját vállalkozást 
indítanának. Ezért próbálja támogatni külön-
böző startupokra kihegyezett versenyekkel, 
támogatással. Fiatalon talán nehezebb egy 
ilyen nagy dolgot véghez vinni, de megfelelő 
segítséggel nem lehetetlen. Érdemes tehát 
meggondolni, hiszen miután a nehezét átvé-
szeljük, utána már mindenképp csak nyerhe-
tünk.

Krajnik Dorka
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Hogyan jellemeznéd kapcsolatod Miskolc 
városával? 
Egészen rendkívüli, ahogy a miskolciak sze-
retik a színházukat, ez valószínűleg annak 
köszönhető, hogy közel kétszáz éve a vá-
roslakók saját akaratukból döntötték el, hogy 
nekik színház kell. Így épült meg ez a csodá-
latos épület, és ez a mentalitás valahogy átö-
röklődött az évek során. Amikor én közel öt és 
fél éve Miskolcra érkeztem, az első döbbenet, 
az első pozitív felismerés az volt számomra, 
hogy mennyire szeretik az emberek a szín-
házukat. Amikor egy-egy előadás szünetében 
az előtérben sétál az ember, akkor a beszél-
getésekből tényleg érződik ez a mély, szín-
ház iránti ragaszkodás. Azt gondolom, hogy a 
Miskolci Nemzeti Színház kivételes helyet ví-
vott ki magának, nemcsak a régióban, hanem 

talán az országban is. Jelen pillanatban egy 
szakmailag nagyon jól értékelt színház, ezt 
például az is mutatja, hogy 2017-ben a szín-
házi kritikusok legjobb előadás díját a miskol-
ci Kivilágos kivirradtig nyerte el. A szakmai 
elismerésen túl van még egy nagyon fontos 
dolog, hogy a mi nézőink szeretnek minket, 
egy évadra a 130-140 ezer nézőt nem sok 
magyarországi színház éri el. Számomra van 
még egy nagyon fontos szempont: amikor az 
ember elmegy a fővárosba végzős diákokat 
leszerződtetni. A legjobbakért nyilván nagyon 
nagy verseny van, a Katona József Színház, 
az Örkény István Színház, a Vígszínház és 
még sorolhatnám, mindenki a legjobbakat 
akarja megszerezni. Ebben a versenyben is 
jól áll a Miskolci Nemzeti Színház, jelenleg 
tizenhat olyan színészünk van, aki nemrég 

végzett a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen. Tehát a fiatalok 
szeretnek idejönni, az is nagyon 
fontos lenne, hogy itt is maradjanak 
Miskolcon, és befogadja őket a vá-
ros, de ezzel sincs probléma. Pél-
dául Bodoky Márknak ez a második 
évadja itt, és érezhetően beszélnek 
róla a városban, kíváncsiak, hogy 
vajon megint a magas, szőke fiú 
játszik-e. 

Ha jól tudom, az eredeti vég-
zettséged matematikus. Hogyan 
kapcsolódott össze életed a 
színház világával? 
Valóban matematikusként végez-
tem a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen. Tulajdon-
képpen mindig is színész akartam 
lenni, aztán az pont nem lettem. 
Valahogy a szüleim nem nagyon 

„MegPróbáljuk Megszólítani az egyeteMistákat„ 
– béres attilával beszélgettünk.

        A korábbi lapszámainknak megfelelően továbbra is olyan miskolci polgárokat szólítunk meg, 
akik a város kulturális életében jelentős szerepet játszanak. A MEgazin decemberi számában 
Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával készült interjúnkat olvashatjátok.
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szerették az ötletet, hogy 
én színész akarok len-
ni, ez annyira sablonos 
történet. Volt egy hall-
gatólagos kompromisz-
szumunk édesapámmal, 
hogy ha a matematika 
szakra felvételizek, és 
elvégzem, utána színész 
lehetek. Amikor harmad-
éves voltam a matek 
szakon, akkor felvételiz-
tem a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemre, 
fel is vettek. Aztán se 
matematikus, se színész 
nem lettem, rendező 
szakot végeztem el a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A 
matematika egyébként egy csodálatos do-
log, a mai napig megpróbálom megoldani 
az emelt és a közép érettségi feladatokat, 
illetve a tízéves gyerekem kapcsán a Zrínyi 
Ilona Matematikaiverseny feladatait is néha 
előveszem. Egyébként ez a matematikával 
kiépített struktúrált gondolkodásmód nagyon 
sokat segít a színházat érintő gazdasági 
kérdések átlátásában. Nekem jó barátaim a 
számok.

Milyen a Miskolci Nemzeti Színház és a 
Miskolci Egyetem kapcsolata? Hogyan 
szeretnétek bevonzani a fiatalokat a szín-
házba?
Egyrészt van egyetemi bérletünk, szerintem 
az egyetemisták generációját a legfonto-
sabb, hogy megérintse a színház. Én alapve-
tően színházba járni a Tudományegyetemen 
kezdtem el. A nyolcvanas években egyete-
mistaként színházba menni egy lánnyal na-
gyon menő volt. Hihetetlenül menő volt, hogy 
nem azt mondtad, hogy menjünk a kocsmá-
ba, gyere fel hozzám, igyunk valamit, hanem 
azt mondtad, hogy menjünk el színházba. 
Ezzel a kolozsvári bölcsészkar nagyon szép 
lányait hihetetlenül el lehetett hódítani. Akko-
riban nagyon sokat jártunk színházba, heten-
te kétszer előadáson voltunk. Én a színházba 
járást ma már nem érzem ennyire trendinek 
az egyetemisták körében. Nem szeretnék

általánosítani, de az előadások szünetében 
sétálva azt látom, hogy kevés az egyetemis-
ta. A legnagyobb kihívás a színház számára, 
hogy hogyan tudjuk megszólítani az őket. 
Egyrészt úgy, hogy tizennyolc-huszonegy 
éves emberek játszanak a színpadon, más-
részt olyan történeteket próbálunk elővenni, 
amelyek érdeklődésre tarthatnak számot az 
egyetemistáknál. Egy gépészmérnök sza-
kos hallgató nem attól lesz értelmiségi, hogy 
a szakmáját csodálatosan műveli, hanem 
attól válik a társadalom igazán kiemelkedő 
értelmiségi és meghatározó alakjává, hogy 
könyvtárba jár, könyvet olvas, színházba jár 
vagy koncerten vesz részt, és mellé próbálja 
a szakmáját maximálisan művelni. Azt gon-
dolom, ha hiányzik a kultúrával való együtt-
élés, akkor biztos, hogy kevesebb az ember. 
Megpróbáljuk megszólítani az egyetemistá-
kat, fiatalokkal próbálunk előadásokat létre-
hozni, hogy fiatalokat szólítsunk meg. Nyil-
ván keresztbe tehetem a síneket a főutcán, 
kitéphetem a legnagyobb fenyőt a Hargitán, 
belemárthatom az Etnába és felírhatom az 
égre, hogy „Gyertek színházba egyetemis-
ták!”, ha ők nem akarnak színházba jönni. 
Azt gondolom, ha egyszer eljön hozzánk 
egy egyetemista, akkor többször is el fog, és 
megszereti a színházat. Ez nem egy rideg 
hely, ahol óriáspalástba öltözött emberek 
szavalnak a színpadon, hanem emberi tör-
téneteket mesélünk el fiatalokról fiataloknak. 

Boldizsár Csongor 
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Ma már ki ne használná a Krémmánia oldalát, 
mielőtt bármit megrendel egy szépségápolási 
termékeket tartalmazó újságból? De ha nem az 
ottani értékeléseket böngészi, akkor felmegy 
Youtube-ra, és megkeresi a kedvenc magyar 
vagy külföldi beauty-bloggerét. Itthon is ren-
geteg híres, nagy nézettségű lány diktálja a 
trendet, de többen angolul készítik a videóikat, 
hogy rögtön eljuthasson külföldre is.
A leendő vásárlók szeretik látni azt, hogy mi az, 
amit megvesznek, éppen ezért előnyben ré-
szesítik a videókat, az Instagramot, és az olyan 
blogbejegyzéseket, amelyekben ki van emelve 
a lényeg és rengeteg kép illusztrálja a monda-
nivalót. Éppen ezért előtérbe került az influen-
cer marketing, vagyis a véleményvezér-, vagy 
befolyásoló marketing. Ez azért is jó a nagy 
márkáknak, mert az adott influencer negatív 
reklámja is reklám, és nyilván csak olyanokat 
választanak terméktesztelésre, akik kulturáltan 
tudják elmondani véleményük pozitív és nega-
tív oldalát egyaránt.
Az ekkora nézettséggel rendelkező vloggere-
ket előszeretettel hívják meg mindenféle ren-
dezvényre: fesztiválokra, szinkronhangnak, 
premier előtti vetítésekre, néha pedig ők tarta-
nak közönségtalálkozókat. Egyszóval valóban 
sztárokká válnak. Tavaly készült egy kutatás a 
fiatalok körében arról, hogy szerintük ki a 10 

legnépszerűbb sztár Magyarországon. A 10-
19 éves korosztálynál a 10-ből 8 már Youtuber 
volt, míg a 20-29 éveseknél 10-ből csupán 4 
volt vlogger.
Az idei top 10 összetétele már csakis Youtube-
rekből áll, semmilyen más híresség nem sze-
repel rajta. Sorrendben a következők jutottak 
fel a listára: Pamkutya, Szirmai Gergő, Just-
Vidman, TheVR, Radics Peti, Nessaj, Barni, 
Dancsó Péter, Viszkok Fruzsi és zsozeatya. A 
2016-os felmérés utolsó két helyét Sebestyén 
Balázs és Palvin Barbi foglalta el, illetve helyet 
kapott még benne Hosszú Katinka is. A Star 
Network szerint 1 év a Youtube-on 10 évnek 
felel meg a hagyományos médiában.
A Vodafone Digitális Iskola Programja is ki-
használja ezt. A program 6500 diákot mozgat 
meg, és ezt vloggerek bevonásával teszik még 
népszerűbbé a fiatalok körében. A VloggerSuli 
elnevezésű eseménysorozat a diákok digitális 
kompetenciáját és az önbizalmukat is fejleszti, 
ennek részeként minden hónapban egy ismert 
vlogger látogat majd el a résztvevő iskolák va-
lamelyikébe. Tehát látható, hogy a Youtuberek-
nek ez már nem csak szórakozás, hanem mun-
ka is, a hivatásuknak tekintik, és ez behálózza 
az életüket.

Tóth Evelin

A fogyasztási szokások egyre inkább változnak, az emberek szeretnek minden termékre 
rákeresni az interneten, és véleményeket olvasni róluk, mielőtt megvennék. Így előtérbe kerül-
nek a blogok és Youtube-csatornák, amelyek termékek tesztelését és véleménynyilvánítást 
is végeznek.

Magyar youtube-sztárjaink

Fotó: internet
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27élet-forma

Októberben több könyves blogger és 
vlogger is kapott egy mintadobozt, me-
lyet véleményezniük kellett. Mindegyik 
doboznak van egy témája, ennek meg-
felelően kerül a csomagba egy könyv 
és hozzá mindenféle ajándék. Az októ-
beri téma „Állati csomag”, éppen ezért 
a könyv Lauren Fern Watt Egy kutya 
bakancslistája című kötete volt a Libri 
kiadótól. A további meglepetések a kö-
vetkezők voltak: egy mágneses könyvjel-
ző, Book a Slothos matricák, könyvjelző, 
üzenet az írónőtől, három kézműves ter-
mék: Lush fürdőgolyó, gyümölcsös tea, 
teakeksz, és három Roald Dahl képes-
lap.
Nagyjából ennyi termék található minde-
gyik boxban, és külön célja a kezdemé-
nyezésnek, hogy próbálnak minél több 
magyar gyártmányt elhelyezni benne. A 
novemberi volt az első igazi doboz, ab-
ban a tanácsokat megfogadva már kicsit 
más dolgok kerültek, például tartalmazott 
egy Harry Potteres pop-up figurát és egy 
Aliz-medált, mert a téma a varázslat volt. 
A kötet a Caraval volt Stephanie Garbertől, 
ebből látszik, hogy inkább Young Adult típusú 
dobozokat állítanak össze. A decemberi téma 
romantikus lesz, a januári pedig fantasy hős-
nőkről fog szólni.
A csapat tervez többféle korosztálynak is ké-
szíteni dobozokat, a mostani mellé felnőttek-
nek és akár kisbabáknak is. Egyenlőre csak 
ez az egy érhető el, de elég nagy sikere van, 
fél óra alatt fogy el több száz, így várható a 
továbbfejlődés. Ha nem győzött meg a tar-
talom, akkor érdemes követni azokat, akik 
minden hónapban véleményt mondanak a 
csomagról, mert folyamatosan változik az 
igények és visszajelzések szerint.

A dobozt mindig a megelőző hónap elején le-
het megvásárolni, erről részleteket láthattok a 
Book a Sloth Facebook-oldalán, a januárit de-
cember elején lehet előrendelni. Több hónap-
ra is elő lehet fizetni, de ha csak egyet sze-
retnétek kipróbálni, az 7 ezer forintba kerül.
Ha szereted a meglepetéseket, és megtet-
szik egy téma, akkor mindenképp érdemes 
kipróbálnod egy könyves dobozt, de aján-
dékötletnek is szuper. Persze nem túl olcsó 
egy zsákbamacskáért, de mindig vannak 
kedvezményes kuponok, és valószínűleg a 
jövőben még több ajándékkal halmozzák el a 
könyvszeretőket, amikért érdemes lesz meg-
vásárolni.                                       Tóth Evelin

27

megérKezett magyarország 
első subscriPtion doboza
Megérkezett Magyarország első könyves doboza, amelyet a Book a Sloth Club csapata 
hozott el a magyar olvasók számára. Külföldön sokféle box elérhető már, de nálunk eddig 
csak szépségápolási témában volt ilyen lehetőség.

Trend&Tech
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A különböző kultúrákban sarkalatos pontokon 
eltérések tapasztalhatók az ajándékozás tekin-
tetében. Bár a globalizáció már szinte az ösz-
szes országba begyűrűzött eltérő mértékben, 
így a legtöbb helyen megtalálhatóak azok a 
modern ajándékok, mint például nálunk, de 
nagy kérdés, hogy ezeket az ajándékokat ki 
hozza. Csakhogy egy területet emeljünk ki, 
amíg nálunk a gyerekek a Jézuskát várják, ad-
dig a skandináv államokban a Télapó hozza a 
Karácsonyi ajándékot. 
2017-ben mindenki próbál trendi, könnyen és 
kevés energiával beszerezhető, de nagy érté-
ket képviselő ajándékot választani. A novem-
ber végi Black Friday őrület, ami mára már 
hozzánk is elért csak azt bizonyítja, hogy az 
emberek bármennyit képesek a Karácsonyra 
költeni, és mindent feláldoznak egy csini ruhá-
ért, vagy egy új laptopért. Ezt pedig el nem ítél-
hető módon a média és a kereskedelem egyre 
nagyobb mértékben ki is használja. 
Mik is a legelterjedtebb ajándék ötletek?
Mindenkinek meg van az a kép, amikor óriás 
TV-kel, vagy telefonokkal megrakodva jönnek 
ki az emberek az üzletekből. Ebből kitalálhat-
tátok – ha eddig nem tudtátok – az elektronikai 

cikkek az egyik vezető ajándék cso-
port. Emellett a ruházati, szépségápo-
lási cikkek és ékszerek tömkelegével 
van tele ilyenkor gyakorlatilag minden 
amerre csak nézhetünk. Jöjjön, ami 
néhány évtizede elképzelhetetlen 
lett volna, de manapság nagyon el-
terjedt és az egyik leghasznosabb 
ajándék. Ez nem más mint, ha meg-
próbálunk élményt ajándékozni, ami 
lehet utazás, wellness hétvége vagy 
valamilyen extrémsport utalvány is. 
Azt hihetjük, hogy a könyvek már el-
avultak, de egy-egy könyvesboltban 
Karácsony előtt kígyózó sorok állnak, 
ezzel bizonyítva, hogy könyveket adni 

és kapni még ma is jó!
Nemcsak Karácsonykor, hanem az év min-
den szakaszában megnövekedett a kereslet a 
kézműves termékek iránt. Ezeket, valljuk be, 
hogy egy kis szorgalommal és odafigyeléssel 
mi magunk is megcsinálhatnánk ezáltal még 
személyesebbé a téve az ajándékot. Biztos, 
hogy mindenkinek van olyan barátja, ismerő-
se, aki esküszik a házilag otthon készített 1000 
Ft-ba kerülő ajándékokra, amelyekben sokkal 
több személyesség van, mint egy vásárolt ka-
catban, plusz nem költi ajándékra az összes 
ösztöndíját, vagy vesz fel hitelt emiatt. 
Közhelyként hangzik, hogy a család és a sze-
retet ünnepe a Karácsony, de mégis nagyobb 
örömet tudunk okozni egy kis figyelmességgel 
és kedvességgel, mint bármivel, ami eddig 
elhangzott. Ha mindenképp ajándékot szeret-
nénk adni, sok kreatív, alternatív ötletet lehet 
találni az Internet bugyraiban. 
Örömet okozni mindenki szeret, de nem kell 
feltétlenül költekeznünk, és felesleges ajándé-
kok miatt végigstresszelni a decembert ahe-
lyett, hogy élveznénk az ünnep okozta örömö-
ket!        Németh Niki

A mai világunkban az eddigieknél is fontosabb szerepet kap Karácsonykor, hogy mi kerül 
a fa alá. Az elmúlt két évtizedben is jelentősen megváltoztak az ajándékozási szokások, 
azonban néhány éve érződik egy olyan tendencia, hogy a személyes, házilag készített 
ajándékok is előtérbe kerülnek.

Mit hozott a télaPó, vagy a jézuska?

Fotó: internet
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29Kultúra

A Terápia a Be Tipul (In Treat-
ment) című izraeli sikerszéria 
hazai adaptációja. Az eredeti for-
gatókönyvet az izraeli Hagai Levi 
írta, a magyar változatért Tasná-
di István és forgatókönyvíró-csa-
pata felelt.
A magyar HBO sorozata a pszi-
choterápia zárt ajtók mögötti 
világát mutatja be. Öt páciens 
legmélyebb problémáit ismer-
hetjük meg, ám hamar kiderül, 
hogy a pszichológus is segítség-
re szorul. És ezzel beigazolódik: 
mindenki rejteget valamit. Az 
első évadban mind a pszichológus magá-
néletét, mind a páciensei problémáját meg-
ismerhetjük. Részről részre derülnek ki az 
elhallgatott információk, és a néző akkor is 
feszülten figyel, ha beszélgetésnél több nem 
történik a nagyjából fél órás epizódban. A 40 
részes évad végére maga Dargay András is 
szakértőhöz jár, ahol neki is nehezére esik 
saját problémáival szembenézni. Megjelenik 
a párterápia, az ágyba fojtott problémák, a 
döntések súlyossága és az öngyilkossági kí-
sérletek is.
A második évad egy év eltelte után játszódik, 
ahol András a padlóról felállva új életet kezd. 
A helyszín is megváltozik, és többször lépünk 
ki a szoba falai közül. A volt páciensek hatás-
sal vannak a pszichológus mostani életére 
is, de immár új emberekkel is találkozhatunk. 
Mindenféle tabu téma kibeszélésre kerül a 
sorozatban, a végkifejlet pedig megdöbbenti 
a nézőt. A második évadban folytatódik And-
rás saját életének elemzése, és egészen új 
dolgokra is fény derül. Itt láthatunk pánikbe-
tegséggel küzdő üzletembert, a válást nehe-
zen viselő kisfiút, elemzésre kerül a 40 év kö-
rüli gyermekvállalás problémái, és a halállal 

való szembenézés is.
A Terápia harmadik, záró évadában András, 
a szokatlan módszerekkel dolgozó pszicholó-
gus az eddiginél is közelebb engedi magához 
a pácienseit, amivel nagy kockázatot vállal. 
Ráadásul többé az önmagával való szembe-
nézést sem kerülheti el. Az utolsó évad még 
sötétebb lesz, és krimielemek is vegyülnek 
bele. Újra változik a helyszín, és most egy 
börtönben dolgozik tovább András. Itt nagyon 
érdekes és komoly esetekkel kell foglalkoz-
nia. A pénteki nap viszont megmarad neki, de 
egy új terapeutával.
A színészek szerint sokkal nehezebb megfor-
málni a terapeutát, mert nagyon kell figyelniük 
arra, hogy ne reagálják le a páciens problé-
máit, mégis mutassanak valamit. Mácsai 
Pál így nyilatkozott a sorozat lezárásáról: 
“Fájdalom, kétségbeesés vagy gyász nincs 
bennem, ellenkezőleg, örülök, hogy volt egy 
ilyen szép lehetőség a pályámon. A legjobban 
a kétségbevonhatatlan minőség és a kompro-
misszummentesség fog hiányozni”.
A Megazin szerkesztősége bátran ajánlja ezt 
az igényes, érdekfeszítő, komoly magyar so-
rozatot.

Tóth Evelin

Megérkezett a teráPia utolsó évada
A Terápia a pszichoterápia eddig rejtett világát mutatja meg, a történet középpontjában 
az ötvenes pszichológus, András (Mácsai Pál) és öt páciense áll. A sorozat különlegessége, 
hogy a jelenetek többsége egy szobában, egy kanapén és egy fotelben ülve játszódik, 
ahol a színészek arcjátéka, az apró rezzenések közvetítik és keltik életre az emberi drámákat.
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30 Kultúra

Claire és Solange mindennapjaik során az alázatosság álcája alá rejtik érzéseiket, ám mikor 
a Madame elmegy otthonról, akkor kezdődik az ő igazi közös játékuk. A veszélyes szertartás, 
melyről sosem tudni, hogy hol kezdődik el és hol fog véget érni.

Az életük egymás és saját pokluk elől való 
állandó menekülés, a valóság és a képzelet 
közötti szüntelen ingadozás. Zárt világukban 
meddig folytathatják a játékot? Meddig men-
nek el, hogy megszabadítsák magukat herv-
adó világukból? Jean Genet szövevényes és 
feszültségteljes írása különleges színházi él-
ményt ígér.
És nem csak ígér, mert mindezt meg is 
kaptuk. Az Egy Maszk drámaműhely premi-
er-előadása az egyetemi könyvtárban volt 
megtekinthető, az érdeklődés pedig akkora 
volt a 40 perces darabra, hogy többen állva 
nézték végig. A családias hangulatban in me-
dias res kezdéssel csapott le ránk a darab, és 
a két cseléd rögtön megmutatta furcsa játéku-
kat, amelyet a közönség értetlenül követett.
Ez az értetlenség szépen lassan tisztult ki 
a fejekben, miután kiderült, hogy egyfajta 
szertartást láthattunk, amely két elnyomott 
szolgáló elkeseredettségéből táplálkozik. 
A testvérek játéka betöltötte a teret, hangu-
latingadozásuk kiszámíthatatlan volt. Majd 
a szürke köznapiságba egyszer csak belép 
egy rikító folt, a Madame. Viselkedése rímel 

Claire színészi játékával, de ekkor a darabot 
már átlengi a kétségbeesés szaga.
Nem tudható, vajon elég erősek-e a szolgá-
lók tervük megvalósításához, ha pedig nem, 
akkor marad-e erejük befejezni a játékot. A 
Cselédek kiváló darabválasztás volt, a szí-
nészpalánták olyan érzelmi skálát emeltek a 
közönség elé, amelytől végig görcsben van 
az ember gyomra, érzi, hogy minden mozdu-
latnak nagy a tétje, és feszülten figyeli, vajon 
mi lesz ebből. A 40 perc olyan hirtelen eltelt, 
hogy a nézők szinte tapsolni is elfelejtettek a 
végkifejlet láttán.
A kellékek szépen sugallták a történet idősza-
kát, de valószínű, hogy a három szereplő ezek 
nélkül is ugyanilyen szorongató előadást tu-
dott volna színpadra vinni. Az Egy Maszk egy 
nagyon komoly darabhoz nyúlt idén, ami bát-
ran mondható, hogy az eddigi legjobb előadá-
sukká vált. Mert, ha az ember elfelejti, hol is 
van, és kik is játszanak, ha nem azon gondol-
kodik végig, hogy vajon ez így volt megírva, 
vagy elrontották, akkor arra bátran mondhat-
juk, hogy színházi minőségű munka. És az, 
hogy ennyire érett előadást láthattunk, annak 

köszönhető, hogy Czéklás 
Alexandra, Potonyecz Fanni 
és Terényi Anna lélekjelenléte 
a karakterére összpontosult, 
átlényegültek azzá, akit ját-
szaniuk kellett. Mindezt pedig 
a rendező, Nádasi Erika hozta 
ki belőlük.
Aki lemaradt az első előadás-
ról, de szerette volna megnéz-
ni a darabot, december 12-én, 
szintén az egyetemi könyvtár-
ban megtehette egy újabb be-
mutató során.

Tóth Evelin

MadaMe, igya Meg a teáját!
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MÉZESKALÁCSGOLYÓ:

Hozzávalók (10 főre)
• 50 dkg darált háztartási keksz
• 20 dkg porcukor
• 2 csomag vaníliás cukor
• 3 púpos evőkanál kakaópor 

(inkább cukrozatlan)
• 4 púpos evőkanál mézeskalács fűszerkeve-

rék 
• 30 ml rum aroma (egy kis üveg)  
• 25 dkg margarin
• 1 teáskanál fahéj
• 1 dl tej

A forgatáshoz:
• 5 púpos evőkanál darált keksz 
• 2 csipet mézeskalács fűszerkeverék

Epervelő:
• 400 g fagyasztott eper
• 1 evőkanál vaj
• 4 evőkanál kristálycukor 

Egy habverő vagy turmixgép 
segítségével egy nagy tálba kever-
jétek össze a szobahőmérsékletű vajat 
és a porcukrot, erre mehet rá a többi 
hozzávaló. Jól keverjétek el, ha száraz-
nak tűnik, öntsetek rá még egy kis tejet. 
Én rum aromát használok bele, de igazi 
rumot is rá lehet önteni, bár én azt val-
lom, hogy az igazi alkohol a közvetlenül 
a gyomrunkba való, nem az ételbe. :) 
Az alapanyagokat jól összedolgozzuk, 
ügyeljetek arra, hogy egy kevés darált 
keksz maradjon, amiben majd meg-
forgatjuk. Diónyi adagokat vegyetek 
ki belőle, és nedves tenyérrel mindből 
golyókat sodrunk. Egy tányérba szórja-

tok darált kekszet, amelyben kavarjátok el a 
fűszerkeveréket. Forgassátok meg benne a 
golyókat, ezután kicsit tegyétek a hűtőbe. 
Egy kanál vajat melegítsetek meg  egy kisebb 
edényben, erre mehet rá a kristálycukor. Amint 
ez elkezd karamellizálódni, és szép világos 
barna lesz a színe, mehet rá a fagyasztott 
gyümölcs (én epret használtam, de szinte 
bármilyen fagyasztott gyümölcs jó). Tegye-
tek rá egy fedőt, és lassú tűzön körülbelül 15 
perc alatt főzzétek össze. Ügyeljetek rá, hogy 
ne égjen le. Ezek után le is lehet szűrni, de 
szerintem felesleges. A tányérba szedett mé-
zeskalács golyókat jól meglocsoljuk a szirupos 
állagú öntettel. 
Az ételhez mindenkinek csudálatos jó étvá-
gyat kívánok! 

Szurplííz! 
#zseller

Fotó: #zseller

karácsonyi Mézeskalácsgolyó ePervelővel

Lassan itt a Karácsony és a Szilveszter, ha már eltelített az otthoni halászlé, ránott hús, bejgli 
kombótó és készültük a szilveszteri házibulira, úgy egy nagyon egyszerű, sütés nélküli mé-
zeskalács ízű sütemény összeállításával próbálkozhattok. Ez egy villámgyors, pár perc alatt 
összeállítható étel, ami mindenkinek ízleni fog, főleg ha megöntözitek egy kis epervelővel.

Így fozz a koliban! 31
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32 science for me

A CHPM2030 (Combined Heat, 
Power and Metal extraction from 
ultradeep ore bodies) projekt cél-
kitűzése, hogy egy olyan techno-
lógiai műveletsort dolgozzanak ki 
a költséghatékonyság jegyében, 
amely a geotermikus energiára 
épülő villamosenergia-termelést 
a nyersanyag-kitermeléssel kap-
csolja össze. A nyersanyag-ki-
termelés nagy mélységben ta-
lálható (4-5 km) kőzettestekből 
történne, amelyek hagyományos 
bányászati eljárásokkal szinte el-
érhetetlenek.
A pályázat elnyerését követően a Miskolci 
Egyetem lépett a konzorcium élére, a koor-
dinációért Dr. Hartai Éva és Dr. Madarász 
Tamás felel, valamint Dr. Kolencsikné Tóth 
Andrea, Dr. Földessy János és Dr. Szűcs Pé-
ter is képviseli a Miskolci Egyetemet a kon-
zorciumban. 
A CHMP2030 projektben vázolt folyamat 
hasonló a geotermikus erőművekben lezaj-
ló technológiai körhöz, azonban kiegészül a 
fémbányászattal. A kitermelés folyamán eny-
he oldószerek alkalmazásával és nanokarbon 
részecskék segítségével bontanák meg a fé-
meket 4-5 kilométer mélységben.  A felszínre 
kerülő folyadékkal valósítanák meg magát az 
energiatermelést, miután leválasztották a na-
nokarbon részecskékhez kötött fémeket.
Első feladataik között szerepelt a potenciá-
lis európai mintaterületek felkutatása, ahol a 
jövőben a megvalósítás is szóba kerülhet. A 
választás során egyaránt figyelembe kellett 
venniük a geotermikus energia potenciált, 
valamint az adott mélységben előforduló 
értékes érctestek előfordulását. Potenciális 
helyszínként merült fel az ibériai pirit öv, a 

bánáti érctelepek, Skandinávia és a dél-nyu-
gat angliai Cornwall. Ez utóbbi egy felhagyott 
bányaterület, ahol nemrég egy geotermikus 
projektet indítottak el, jövőre fúrásokat is 
terveznek. Úgy tűnik, hogy az ottani bánya-
jogokkal rendelkező cégek érdeklődnek a 
CHMP2030 projekt iránt. Az európai autóipa-
ri konszernek is rendkívül nagy érdeklődést 
mutatnak a lítiummal kapcsolatos technológi-
ák iránt az elektromos és hibrid meghajtású 
járművek akkumulátorai miatt, valamint úgy 
tűnik, hogy a bányaipari cégek is erre mozdul-
nak. Ha a CHMP2030 működő technológiát 
tud felmutatni a projekt végén, nagy felvevő 
piacra tudnának belépni. 
A projekt indulása óta folyamatosan zajlanak 
a laborkutatások, a felszíni technológiák meg-
valósíthatóságát (fémkinyerés és másodla-
gos energiatermelés) a belga VITO kutatóin-
tézet és a Leuveni Katolikus Egyetem elemzi. 
A rendszer integrációját a Miskolci Egyetem 
végzi, ami kulcsfontosságú, hiszen ki kell 
deríteni, hogy a külön-külön működőképes 
technológiák vajon összekapcsolva is ered-
ményesek-e. Hét technológiai elemet azo-
nosítottak be, amelyek illesztését meg kellett

értéKeK a FölD mélyéN

Közel két évvel ezelőtt számoltunk be a CHMP2030 elnevezésű H2020-as projektről, 
amelyben 12 partnerből álló konzorcium élén áll a Műszaki Földtudományi Kar és egyben 
a Miskolci Egyetem. A projekt jelenlegi állapotáról Dr. Madarász Tamással, a Környezetgaz-
dálkodási Intézet igazgatójával beszélgettünk.
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33science for me

vizsgálni: a felszín alatti „hőcserélő” (maga 
az érc test), termelőkút, magas nyomású és 
hőmérsékletű fémleválasztás, felszíni hő-
cserélő, alacsony nyomású és hőmérsékletű 
fémleválasztás, másodlagos energiatermelés 
és a visszasajtoló kút. Ezután megkérték a 
kutatásban résztvevő partnereket, hogy fog-
lalják össze, milyen üzemi paraméterek (első-
sorban nyomás, hőmérséklet, térfogatáram, 
fémkicsapatás dinamikája, stb.) szükségesek 
ahhoz, hogy az általuk fejlesztett technológia 
működőképes legyen. Ezen értékekkel már 
meghatározható, hogyan illeszthetőek össze 
az egyes különálló 
technológiai elemek. 
A felszín alatti hő-
cserélő az egyik kri-
tikus elem, mivel a 
kialakításához a kő-
zetben egy áteresz-
tő repedésrendszert 
kell kialakítani. Erre 
a hagyományos el-
járás az úgyneve-
zett rétegrepesztés, 
amely azonban ön-
magában számos 
országban nem el-
fogadott és tiltott. 
Van ennek némi 
realitása, hiszen a 

rétegrepesztés során mikroszeizmikus ese-
ményeket generálnak, és ez nagyobb léptékű 
szeizmikus mozgásokhoz, akár felszíni károk-
hoz is vezethet. Nyilván ezt mindenki szeret-
né elkerülni, ezért a Műszaki Földtudományi 
Kar a Szegedi Egyetem kutatóival közösen 
egy alternatív repedésgeneráló eljáráson dol-
gozik. Laboratóriumi körülmények között egy 
olyan magyar fejlesztésű, jól fókuszálható, 
nagy energiasűrűségű lézersugarat kibocsá-
tó eszközt tesztelnek, amely hősokkhatására 
generál repedéseket a kőzetekben. 
Maguk az EGS (Enhanced Geothermal Sys-
tem) rendszerek magas kezdeti beruházási 
költséggel és nagyfokú kockázattal járnak, 
mivel nem teljes mértékben ismert, felszín 
alatti környezetbe kell egy rendszert telepíte-
ni. A fémkinyeréssel természetesen javítható 
a megtérülés, azonban ez esetben nagyobb 
mértékű környezeti terheléssel is kell számol-
ni –  ennek meghatározása is részben a Mis-
kolci Egyetem feladata. 
A projekt megvalósítása által, a H2020-as 
geotermiával foglalkozó cégek közé bekerül-
ve a Miskolci Egyetem láthatósága jelentősen 
megnőtt, így a jó szereplés esetén előre 
prognosztizálható az újabb projektekben való 
részvétel, tehát a Miskolci Egyetem hírnevé-
nek gyarapodása.

Boldizsár Csongor 

Fotók: CHPM2030MEGAZIN
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34 Hagyományaink

Méltán lehetünk büszkék arra, hogy a mis-
kolci Tájfutó Világbajnokságot a 2016-os év 
legjobb egyetemi világversenyének választot-
ták, és az elismerést Dr. Deák Csaba, egye-
temünk kancellárja az Universiadén, az egye-
temi sport legnagyobb eseményén vehette át. 
Rendezvényeink mellett a sportinfrastruktúra 
is jelentős fejlődésen esett át, felújításra ke-
rült a Körcsarnok, valamint egy új multifunk-
cionális rekortán pálya is átadásra került. A 
Sportközpont által szervezett sportolási lehe-
tőségeket másik cikkünkben már kifejtettük, 
de hogy ezen a területen milyen újítások vár-
hatók, abban Drótos Bence sportiroda-vezető 
segített.

Milyen új lehetőségek nyílnak a hallgatók 
előtt a sportversenyek?
Egy régi hagyományokkal rendelkező, de az 
utóbbi években kicsit elfeledett hagyományt 
szeretne a Sportiroda újraéleszteni: az Egye-
temi Vándorkupa versenyrendszert. Tudjuk, 
és folyamatosan tapasztaljuk, hogy a ver-
senyzési lehetőség a szabadidősportban is 
fontos, mert a megmérettetés a sport szerves 
része, ezt a célt szolgálja a kezdeményezés.

Mi is az az Egyetemi Vándorkupa?
Az Egyetemi Vándorkupa tulajdonképpen egy 
amatőr házibajnokság, amelyre bárki nevez-
het ingyen. A cél az, hogy az emberek aktí-
van kikapcsolódjanak, saját baráti körükben 
összemérjék az erejüket. Inkább szabadidős 
tevékenység, nem pedig verseny. 
A jelentkezők asztali teniszben, kidobósban 
és tollasban mérhetik össze ügyességüket, 
a jövőben azonban a sportágakat bővíteni 
szeretnék még röplabdával, sakkal, valamint 
kosárlabdával is. Természetesen a cél, hogy 
a hallgatók igényei ki legyenek szolgálva, 
a szervezők ezért nyitottan állnak minden
 

ötlethez, igy ha valamilyen sportágra még igény
van, próbálnak mindent megtenni, hogy meg 
tudják azt valósítani. 

Mennyire népszerű a sport a fiatalok kö-
rében?
Számos fiatal mutat érdeklődést a sport iránt, 
sok hallgató szívesen részt vesz ezeken az 
amatőr bajnokságokon. Érdekesség, hogy 
arányaiban több külföldi hallgató jelentkezik, 
mint hazai. Természetesen a versenyeknek 
és magának a helyszínnek is van egy kapa-
citása, amelyen belül mozoghat a létszám, 
de a cél az lenne, hogy minél többen jelent-
kezzenek. Nyilván vannak, akik dolgoznak, 
vagy egyéb elfoglaltságok miatt nincs idejük, 
de sajnos olyanok is vannak, akik lustaságuk 
miatt nem vesznek részt hasonló rendezvé-
nyeken.

Mik a tervek a jövőre nézve?
Az Egyetemi Vándorkupát szeretnék tovább 
fejleszteni. Egyrészről szeretnék, hogy a ha-
zai és külföldi hallgatóság még aktívabb le-
gyen, hiszen szinte minden ingyenes, és a 
lehetőségek nagyon széleskörűek. További 
tervek még a külsős programok, vagyis olyan 
megmérettetések, amelyek nem az egyetem 
területén belül lennének megtartva. Ilyen öt-
letek például a falmászás, paintball, túra és 
lézerharc. Ha megfelelő számú jelentkező 
lenne, akkor ezeket az izgalmas sportokat is 
ki lehetne próbálni az Egyetemi Vándorkupán 
belül. 

Drótos Bencével való beszélgetésem alapján 
az a véleményem, hogy tényleg rengeteg iz-
galmas programra van lehetőség egyetemün-
kön. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy 
minél több eseményen részt vegyen! Ha már 
ennyi lehetőségünk van, éljünk vele!

Krajnik Dorka

sportaKtualitásoK
Az elmúlt időszak az egyetemi sport területen meglehetősen mozgalmas volt, a Miskolci 
Egyetem a 2016-os Egyetemi Tájfutó Világbajnokság, majd a 2017-es Egyetemi Kosárlab-
da Európa Bajnokság megszervezésével nemcsak felkerült a nemzetközi sport térképére, de 
jelentős hírnévre is szert tett.
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Az elmúlt években kialakult sza-
badidős sportolási lehetőségek 
köre a „FŐNIX ME” – Megújuló 
Egyetem felsőoktatási intéz-
ményi fejlesztések a felsőfokú 
oktatás minőségének és hozzá-
férhetőségének együttes javítá-
sa érdekében EFOP 3.4.3-16-
2016-00015 projekt, Egészséges 
Egyetem alprojektjének köszön-
hetően jelentősen bővült.
A már ismert sportdélutánok, 
az idei félévben már heti három 
alkalommal várják az érdeklődő-
ket.  Hétfőn 17 órától este 21 órá-
ig rendelkezésünkre áll a galéria tornaterem, 
ahol választhatunk az asztalitenisz, fitness és 
thai box közül, Kedden az E/4-es teremben 
kínál lehetőséget a tollasra és röplabdára. A 
szerdai program hasonló a hétfőihez, annyi-
val kiegészülve, hogy ezen a napon az agy-
tekervényeinket is tornáztathatjuk sakk játsz-
mák keretei között. A sportdélutánok mellett 
minden héten az egyetemi Atlétikai Cent-
rumban futóklubbal, a Körcsarnok galériáján 

alakformáló aerobikkal várjuk hallgatóinkat, 
valamint a Körcsarnokban dolgozói focival, és 
hetente kétszer dolgozói tornával az egyetem 
munkatársait.
Természetesen a szervezett programok mel-
lett, a folyamatosan fejlődő és bővülő egyete-
mi sportinfrastruktúra is az egyetemi polgárok 
rendelkezésére áll, 14 teniszpályával, kondi-
teremmel, szabadtéri kondiparkkal, atlétikai 
pályával, rekortán és műfüves pályákkal, va-
lamint az E/4-es tornateremmel és a felújított 
Körcsarnokkal. 
Programjainkról, pályáink használatának fel-
tételeiről részletesen a www.sport.uni-mis-
kolc.hu oldalon, vagy a Miskolci Egyetemi 
Sport facebook oldalon adunk folyamatosan 
frissülő tájékoztatást. Kérdés, észrevétel ese-
tén a sportiroda@uni-miskolc.hu email címen 
állunk rendelkezésre.

Minden mozogni vágyó egyetemi polgárt vár, 
az Egyetemi Sportközpont!

sPortolási lehetőségek egyeteMünkön!
A Miskolci Egyetem országosan is elismert sportélete, a terület mindkét szegmensében, a 
szabadidősportban és a versenysportban is hangsúlyos. A Miskolci Egyetemi Sportközpont 
az egyetemi egyesülettel a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Clubbal szervezi meg a 
szakosztályokon keresztül az általános versenyeztetést, valamint Egyetemünk képviseletét a 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságokon, valamint a sportolási lehetőségek 
széles kínálatát biztosítja a mozogni vágyó oktatók, dolgozók, hallgatók számára.
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Fotó: Kiss Viktor



Miskolci Egyetem Könyvtár


