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Az ország hagyományosan legnagyobb pá-
lyaválasztási rendezvényén idén mintegy 150 
intézmény vett részt kiállítóként, a látogatók 
száma pedig megközelítőleg 52 500 volt, ami 
abszolút rekordot jelentett a kiállítás történe-
tében. A hazai felsőoktatás lényegében va-
lamennyi szereplője képviseltette magát, sőt 
számos külföldi intézmény is megjelent az 
eseményen. Nem hiányozhatott tehát a Mis-
kolci Egyetem sem, amely továbbra is a mű-
szaki képzésterületektől az egészségügyin át 
egészen a humán- és társadalomtudományi 
képzésekig terjedő széles spektrumon teremt 
seregnyi lehetőséget mind a humán, mind a 
reálérdeklődésű felvételizők számára.
Budapesten az intézmény összes fakultása 
saját pulttal várta az egyes képzési terüle-
tekről tájékozódni vágyó fiatalokat, akik kö-
zül többen szeptembertől remélhetőleg már 
hallgatóként léphetnek be a miskolci cam-
pus egyedi üvegépületébe, amelynek most 

kicsinyített mása előtt juthattak információhoz 
a Miskolcon választható képzésekről. A Mis-
kolci Egyetem részéről felkészült oktatók és 
hallgatók egyaránt készséggel tájékoztatták 
a leendő hallgatókat, az érdeklődők magas 
száma pedig újfent igazolhatta az egyetem 
képzései iránt jelentkező igényt. 
Az eseményen a stand részeként idén is saját 

gyártású, évről évre eredmé-
nyesen versenyző autójával 
mutatkozott be a Formula 
Racing Miskolc csapata, és 
a Műszaki Anyagtudományi 
Karral szoros kapcsolatban 
álló Nemak Győr Alumíni-
umöntöde Kft. is várta az 
érdeklődőket. Újdonság 
volt a stand hátterében fel-
állított két darab, egyen-
ként 3x2 méteres LED-fal,
amelyeken kifejezetten erre 
az eseményre készített vi-
deófelvételekkel mutatkozott 
be az egyetem.

Idén is sokan látogattak el a Miskolci Egyetem standjára az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon, amelyen 35 fős delegáció képviselte Északkelet-Magyarország első számú 
tudásközpontját, vezető felsőoktatási intézményét. A 2018. január 18. és 20. között a bu-
dapesti HUNGEXPO Vásárközpontban tartott rendezvényen ismét az egyetem impozáns 
főépületének kicsinyített mása előtt várták a karok képviselői a leendő hallgatókat, akik az 
ország szinte minden részéről érkeztek.

Idén Is részt vett az educatIo KIállításon 
a MIsKolcI egyeteM
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Melyek az előttünk álló 
évek legfőbb céljai?
Az elmúlt három év 
munkájának eredménye-
képpen elmondhatjuk, 
hogy a Miskolci Egyetem 
visszakerült a magyar 
felsőoktatás élmezőnyé-
be, az elkövetkező évek 
feladata pedig, hogy ott 
is maradjunk az elitben, 
vagyis stabilizáljuk intéz-
ményünk helyét a hazai 
egyetemi TOP10-ben. 
A felsőoktatás egyre in-
kább fokozódó versenyében csak így fogjuk 
tudni megtartani a hallgatói létszámokat is. 
Ez utóbbi szintúgy lényegi jelentőségű a jövő-
re nézve. Kancellárként a legfőbb feladatom 
nem más, mint hogy megteremtsem a megfe-
lelő gazdasági-pénzügyi hátteret ehhez. 
Első kancellári ciklusom alatt komoly eredmé-
nyeket értünk el: az egyetem gazdálkodását 
évek óta kiegyensúlyozottság jellemzi, a lik-
viditási problémák megszűntek. Egyetemünk 
pénzügyi stabilitása alapján ma valóban irigy-
lésre méltó helyet foglal el a felsőoktatásban. 
A stabilitás fenntartása természetesen az 
elkövetkező öt évben is kiemelt feladat lesz.
Szerencsésnek tartom, hogy az új, 2017-es 
rektori és kancellári kinevezések biztosítják 
az előző évek munkájának folytonosságát. 
Rektor úrral eddig is harmonikusan tudunk 
együttműködni, és őszintén hiszem, hogy ez 
a jövőben is így lesz. A közös sikerekhez ez 
is jócskán hozzájárult.

Több fórumon is elmondtam, és itt is élnék 
a lehetőséggel: a Miskolci Egyetem történe-
tének új aranykorszakába lépett. Becsüljük 
meg jelenlegi helyzetünket, azt, hogy az in-
tézmény célját többé nem a túlélés, hanem a 
fejlődés, az előbbre jutás jelenti, és legyünk 
büszkék arra, hogy a Miskolci Egyetem pol-
gárai vagyunk.

Milyen célok fogalmazódnak meg az ok-
tatási-kutatási infrastruktúra fejlesztése 
terén?
Kancellári munkám kezdetétől fogva legfőbb 
céljaim részét képezte, hogy hatékonyabbá 
váljon a tudástranszfer az ipar felé, és élén-
küljenek a kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységek a campuson. Szeretném, 
hogy továbbhaladjunk a megkezdett úton, 
és még markánsabbá, láthatóbbá váljanak 
a fókuszterületek. Hatalmas lehetőségek rej-
lenek az olyan szervezeti egységben, mint 

„a MIsKolcI egyeteM történeténeK új arany-
KorszaKába lépett”
Interjú dr. deáK csaba Kancellárral
2017 novemberében újabb öt évre szóló kancellári kinevezést vehetett át Dr. Deák Csa-
ba, aki így második kancellári ciklusát kezdhette meg a Miskolci Egyetemen. Az új kineve-
zés kapcsán a jövő legfőbb céljairól, kihívásairól és tennivalóiról kérdeztük egyetemünk 
régi-új felsővezetőjét.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet, 
illetve a Felsőoktatási és Ipari Együttműködé-
si Központ (FIEK). Célom, hogy a szakmailag 
kivívott presztízs mellett az egyetem fenn-
tartásához is fokozottabban járuljanak hozzá 
bevételszerző képességükkel. A FIEK-projekt 
elnyerése első kancellári ciklusom egyik leg-
szebb eredménye, igazi koronája volt, további 
fejlesztése azonban elengedhetetlen ahhoz, 
hogy valóban hatékonyan szolgálja mind az 
egyetemi oktatási-kutatási tevékenységeket, 
mind a külsős K+F+I szükségleteket. Hasonló 
a helyzet a Startup Központtal, amelynek fizi-
kai kialakítása csak az első lépést jelentette: 
tartalommal kell megtölteni, életet kell vinni 
bele, hogy igazán beinduljon, és ténylegesen 
segítséget nyújtson a fiatal vállalkozásoknak. 
Szükségesnek tartom továbbá újabb, Magyar-
országon unikális, valamint európai szinten is 
versenyképes fókuszterületek felkutatását az 
egyetemen. Emellett még erőteljesebben kell 
építenünk a campus sokszínűségéből adódó 
szinergialehetőségekre is, hogy az universitas 
jelleg ne csak jelszó legyen, hanem releváns 
projektek megalapozója is. Jó úton járunk, hi-
szen elnyert pályázatok bizonyíthatják, hogy 
– például – bölcsészek és informatikusok is 
eredményesen működhetnek együtt.
Szintén sor fog kerülni a Bölcsészettudo-
mányi Kar költözésére is. A BTK a jelenlegi, 

eredetileg sem oktatási célra tervezett B/2-es 
épületből a központi épületkomplexumba fog 
költözni, vagyis egy, az egyetemi képzés szá-
mára méltóbb helyre. Ettől hosszabb távon 
megtakarítást is remélünk.

Hogyan halad az egyetem nemzetköziese-
dése?
Sokat léptünk előre az elmúlt években, hiszen 
megemelkedett a külföldi hallgatók száma. 
Prof. Dr. Kékesi Tamás és stábja hatalmas 
munkát végeznek. A jövőben pályázati forrá-
sok segítségével is lehetőségünk lesz fokozni 
a külföldi beiskolázási-toborzási tevékeny-
ségeket. Fontos továbbá, hogy újabb olyan 
képzési területeket találjunk, amelyeket érde-
mes nemzetköziesíteni. A felsőoktatás nem-
zetköziesedése remek lehetőségeket rejt, 
ugyanakkor komoly kihívás is egyben, hiszen 
ez a 21. század általános tendenciája, és a 
jövőjét kockáztatja az olyan intézmény, amely 
nem képes e téren is felvenni a lépést.

A Tájékozódási Futó Világbajnokság és 
a Kosárlabda Európa-bajnokság sikeres 
megrendezése után érkezhet még hason-
lóan rangos sportesemény a miskolci 
campusra?
2022-ig pályázni szeretnénk az Európai Egye-
temi Játékok rendezési jogára, mégpedig 

Debrecennel együtt. 
Ez egy 4–6 ezer fős 
rendezvény lenne, 
és a rendezés ösz-
szefüggésében a 
kollégiumi épületek 
felújítására is sor ke-
rülne, hogy minden 
épületben a lehető 
legjobb, 21. századi 
szintű lehetőségek 
várják a kollégistá-
kat.

Rada János 

Fotó: origo.huMEGAZIN
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Hogyan került anno a Miskolci 
Egyetemre?
Mielőtt a Földesben megszeret-
hettem volna a tanulást, a spor-
tolás nagy rajongója voltam válo-
gatott síversenyzőként, csakúgy, 
mint jelenleg a fiam, aki többek 
között először kvalifikálta magát 
magyarként a világbajnokság dön-
tő szlalom számára. A gimnázium-
ban matek és fizika versenyekre 
jártam, így a végzős évem után 
egyértelmű volt, hogy ennek meg-
felelően keresek szakot a Miskolci 
Egyetemen. A család baráti köré-
ben megtaláltam példaképem, aki 
jómaga is kohómérnök volt, és en-
gem is terelgetett ennek irányába. 
Így váltam én is kohómérnökké.

Milyen feladatai vannak tudo-
mányos és nemzetközi rektor-
helyettesként? 
A tanítás és a kutatás mellett vált aktuálissá 
a nemzetközi és tudományos rektorhelyette-
si pozíció 2013-ban. Örültem a felkérésnek, 
mert ez a terület mindig közel állt hozzám. 
Ki a nemzetközi, ha nem én? Sokáig éltem 
külföldön, az idegen nyelv magabiztos hasz-
nálata sem okoz gondot, hiszen angolul dol-
gozom, írok, jelenlegi tankönyvem is ezen a 
nyelven fog megszületni. Ezen kívül franci-
ául beszélek és a japán, a román, valamint 
a szlovák nyelv is közel áll hozzám. Szemé-
lyiségemből adódóan kommunikatív, nyitott 
vagyok, így nem éreztem tehernek a nemzet-
közi ügyekkel való foglalkozás lehetőségét. 

Ennek egyik dokumentált eredménye a 2014-
ben nagy lendületet vett „nemzetköziesítés”. 
Ennek érdekében vállaltunk egy különleges 
akkreditációs eljárást is, amelyet a Tempus 
Közalapítvány szervezésében teljesítettünk. 
A tudományos irányultság is testközeli, hi-
szen öt doktori disszertáció (köztük persze 
egy külföldi), amerikai tudományos díj és 
zömében angol nyelvű külföldi publikációk 
alapján talán elmondhatom, hogy ismerem 
az ilyen irányú elvárásokat és lehetőségeket. 
Így törekszem hivatalból is az egyetem tudo-
mányos működésének erősítésére, ami alap-
vetően szolgálja a nemzetközi presztízsben 
történő előrelépést.

tudoMány és neMzetKözIesedés

Interjú prof. dr. KéKesI taMással
Néhány perc várakozás, kedves fogadtatás, nosztalgikus gondolatok után választ kap-
tam minden olyan kérdésemre Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhe-
lyettes úrtól, mely egyetemünket is sziklaszilárdan érinti. Rektorhelyettes Úr nemcsak hogy 
többször, hosszabb időre is meglátogatta Japánt, de lenyűgöző eredményeket is ért el 
munkájában, melyekre méltán büszke.

Fotó: Sivák Koppány MEGAZIN
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Tehát ez azt jelenti, hogy egyetemünk egy-
re több külföldi hallgatót fogadhat? 
Igen, bizonyítottuk, hogy erős alapjaink és jó 
lehetőségeink vannak a külföldi hallgatók fo-
gadására és a nemzetközi kapcsolatrendszer 
építésére. Sok munka fekszik mindebben, és 
ennek is köszönhető, hogy az egyetem is in-
tegrálódott a rangosabb egyetemek sorába a 
nagyobbak mellett. 
A nemzetközi képzési programokat koordi-
náló Tempus Közalapítvány, illetve más in-
tézmények vezetőivel is volt/van alkalmam 
találkozni, hiszen aktívan járunk kapcsolato-
kat építeni, hallgatókat toborozni. Támogatá-
suknak és elismerésüknek is sok jelét tapasz-
talom. A nemzetköziesítés sikerét bizonyítja 
a külföldi hallgatók progresszíven emelkedő 
száma. Már nemcsak a környékről érkeznek 
a hallgatók, vagy akár messzebbről, de orszá-
gon belülről, hanem a határokon kívülről is. 
Jelenleg kb. 250 külföldi hallgatót tarthatunk 
számon, és az a terv, hogy ezt megdupláz-
zuk néhány éven belül. Ehhez a titkárságon 
belül meg kellett erősíteni a nemzetközi kép-
zések központi ügyvitelét, amelyet egy kiváló 
szakértő, a nemzetközi koordinátor rutinosan 
irányít.

Milyen nemzetközi és tudományos törek-
vései vannak az egyetemnek? 
Az intézmény légköre és a működése nem-
zetközivé válik, és ez az általános színvonalat 
is türközi. Kifejezetten a fejlődést szolgálja, 
ha az órákat angolul is tartjuk, az oktatók 
pedig egyre inkább angolul publikálnak. Az 
angol nyelvűség egyre inkább természetessé 
válik, és összefonódik a kutatással is. Ilyen 
képet mutat egy nemzetközi egyetem. A má-
sik szempont pedig a bevétel, ami mindezzel 
együtt jár. A Miskolci Egyetemnek meg kell 
állnia a saját lábán gazdaságilag is. Az állam 
deklaráltan nem adja meg a működéshez 
a teljes keretet. Azonos mértékben kell az 
egyetemnek bevételt is termelnie. Ez a jelen-
legi felsőoktatási stratégiában is megjelenő 
elvárás. 
Emellett azonban a tudományos eredménye-
inket is erősíteni kell. Ezért bevezettük az 
éves tudományos publikációs statisztikai ér-
tékelést, amelyet a minősített oktatók/kutatók 
tudományos tevékenységéről, publikációiról 
készítünk. Bár ez elég sok munka, ugyanis 
több száz fős állományról van szó, de vannak 
elérhető adatbázisok. A központi adatgyűjtés 
és rendszerezés után saját kezűleg készített 
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diagramok formájában, szöveges dokumen-
tumok kíséretében értékelem az egyetemet, 
és a karokat, de a karokon belül láthatóak az 
egyes intézetek és a személyek eredményei 
is. Mindezt az egyetem és a karok vezetői 
szenátusi előterjesztés formájában megkap-
ják. Ezek alapján is megítélhetik és motivál-
hatják a tudományos munkát és mérlegel-
hetik a humán fejlesztések indokoltságát. 
Fontos, hogy a vezetők ismerjék el a teljesít-
ményt és segítsenek, ahol szükség van arra. 
Célunk, hogy nemzetközi láthatóságunk erő-
södjön. Ennek fontos eleme a tudományos 
teljesítmény láthatósága. Ezért létrehoztuk 
a „Tudománymetriai csoportot”, amelyet egy 
kiváló szakértő, tudománymetriai referens 
vezet. Fő feladata a tudományos teljesítmé-
nyünk nemzetközi publikációkon keresztüli 
láthatóságának az értékelése és elősegítése. 
Ehhez szervesen kapcsolódik a nemrég új-
jászervezett egyetemi Tudományos Tanács 
testülete is, amelyben minden kar képvisel-
teti magát a tudományos tevékenységet irá-
nyító professzorai által. Bízom abban, hogy 

minden tudományterületünkön a nem-
zetközi láthatóság szempontjait is figye-
lembe véve fog erősödni a tudományos 
tevékenység. Noha emellett fontos a 
magyar szakmai közösség tájékozta-
tása és a projektekben vállalt indikáto-
rok teljesítése is, ami a magyar nyelvű 
megjelenések elhanyagolását sem 
engedi. Az egyetemi közleményeinket 
igyekszünk minél előbb nemzetközileg 
indexált rangra emelni. Ez összefügg 
az éves egyetemi konferencia, a Mul-
tiScience-MicroCad színvonalának a 
további erősítésével.

Milyen ösztöndíjprogramok segítik a 
külföldi hallgatókat és a nemzetközi-
esítést?
A részképzéseket és szakmai gyakor-
latokat támogató Erasmus Programnak 
már hosszú hagyományai vannak és 
az ügyvitele szikla szilárd. Az egyete-
münk népszerű a nyugat-európai hall-
gatók körében. Azonban meg kell em-
líteni, hogy nem tudjuk minden évben 

kihasználni az Erasmus ösztöndíj keretet a 
magyar hallgatóink külföldi részképzéseinek 
a támogatására. Pedig nemcsak elvárás, 
de jelentős karrierépítési előnyt adhat egy 
féléves külföldi részképzés. Persze ehhez 
alapvetően angolul, vagy az adott célország 
nyelvén tudni kell beszélni és tanulni. A kül-
földi tanulmányok koordinálásában az inté-
zetektől, a hozott kreditek befogadásában 
pedig az egyes tárgyfelelősök részéről lenne 
szükség nagyobb közreműködésre. Az Eras-
mus ösztöndíj a beérkező külföldi hallgatók 
életét valószínűleg vidáman fedezi, de a ki-
utazó magyar hallgatók esetében tanácsos a 
könnyebb megélhetést is jelentő célországok 
felé orientálódni. 
Az angol nyelvű teljes képzések terén meg-
határozó a Stipendium Hungaricum Ösz-
töndíjprogram. A valahai önköltséges „arab 
képzés” a 90-es években elapadt, és ezen 
csak a 2013-ban nagy erőfeszítések árán be-
indított „brazil képzéseink” lendítettek nagyot. 
Emlékszem azonban, hogy brazil ösztöndíj-
programhoz kicsit megkésve kapcsolódtunk, 
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és folyamatos törekvés, kapcsolattartás, akk-
reditálás és alapvető belső fejlesztések árán 
tudtunk közel százas létszámú brazil hallgatót 
Miskolcra hozni. Ez egy stratégiailag fontos 
lépés volt. Ez alapozta meg a jelenlegi erő-
sen növekvő nemzetközi képzéseink elfo-
gadottságát és látható eredményességét. A 
Stipendium Hungaricum egy teljes képzést 
magába foglaló program, amely keretében 
magyar állami forrás biztosítja az oklevélszer-
zéshez szükséges lépcsőfokok megtételét. 
Ez mozgósítja az arra alkalmas oktatóinkat 
az angol nyelvű oktatás folytatására és fej-
lesztésére, illetve a doktori képzés esetén a 
témavezetésre. Ez ad a külföldi – immár több 
mint 30 országból érkező – hallgatóinknak 
ösztöndíjat, lakhatási támogatást és egész-
ségbiztosítást. Emellett az intézmények már 
a milliárdos nagyságrend felé közelítő éves 
bevételt, természetesen megnövekedő ok-
tatási és központi ügyviteli feladatok mellett. 
Külföldön sokszor kérdezik, hogy miért ilyen 
gavallér a magyar állam. Ez azonban nem je-
lenti a központi források nagyvonalú költését, 
hanem az alkalmas intézményeknek egyfajta 
céltámogatásaként is felfogható, de alapvető-
en ez egy megfontolt hosszú távú stratégiá-
ba illeszkedik. Ugyanis aki itt élt és itt szer-
zett oklevelet, annak a karrierjében is fontos 

mérföldkövet jelent majd Magyarország és a 
Miskolci Egyetem. Képviselni fogja az érde-
keinket, később szívesebben választ majd 
egy magyar céget üzletkötés céljából, vagy a 
Miskolci Egyetemet nemzetközi partnerként 
és referenciaként. Építi majd a magyar állam 
nemzetközi gazdasági hálózatát.

Hogyan lehet beilleszkedésüket segíteni, 
illetve a meg-megjelenő ellenszenvet eny-
híteni? 
El kell fogadni, sőt értékelni is kell azt, hogy 
ők nagy kihívás elé néznek itt nálunk. Meg 
kell őket ismerni, együtt kell velük működni. 
El kell engednünk az esetleges előítéleteinket 
és nyitottabbá kell válnunk. Nagyon felbosz-
szant, amikor velük szemben elkövetett atro-
citásokról szerzek tudomást. Holott zömében 
megszűrt, válogatott és tanulni, karriert építe-
ni törekvő külföldi fiatalokról van szó. Idegen 
kultúrát hoznak, amelyet inkább ismerni, de 
mindenképpen elfogadni és tisztelni kell. Ők 
is törekednek a mi kultúránkkal szemben 
ugyanígy tenni, hiszen félig magyarrá fognak 
végül válni. Én átérzem a helyzetüket, hiszen 
több mint öt évet éltem Japánban, és nekem 
is meg kellett szoknom egy eléggé idegen 
kultúrát, amelyet meg is szerettem. A magyar 
hallgatókat kérem, hogy segítsék őket a be-

illeszkedésben. Tanul-
janak tőlük, amit lehet, 
és gyakorolják velük 
az angol nyelvű szak-
mai és társasági kom-
munikációt. Jó lenne, 
ha a Miskolc lakossá-
ga is tudná, hogy nem 
illegális bevándorlók-
kal találkoznak a vá-
rosban. Mindegyikük 
rendelkezik már leg-
alább bachelor diplo-
mával és nemsokára 
Magyarországgal a 
szívükben és miskolci 
oklevéllel a kezükben 
térhetnek vissza a ha-
zájukba.

Apagyi Beáta
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A TDK-ról
A tudományos diákköri tevékenység már 
egészen az '50-es évektől jelen van orszá-
gunk egyetemein, speciálisan magyar jelen-
ség, mondhatni hungarikum. Minden évben 
megrendezésre kerül nálunk, a Miskolci 
Egyetemen is, az összes kar részvételével. 
Sőt a Gépészmérnöki és Informatikai Karon 
már 2009 óta nem csak ősszel, hanem ta-
vasszal is van intézményi konferencia, ehhez 
a hagyományhoz csatlakozott a Gazdaságtu-
dományi Kar is. Két évente pedig megszer-
vezik az országos konferenciát, amelyre a 
legjobb dolgozatokat küldik tovább. A tudo-
mányos diákköri munka tulajdonképpen a 
tehetséggondozás egy formája, amely során 
a hallgatóknak lehetőségük van oktatóikkal 
együtt közös kuta-
tási tevékenységre. 
Célja, hogy a hallga-
tóságot bevezesse a 
kutatási folyamatba, 
ezáltal a diákok egy-
egy témában jobban 
elmélyülnek, új is-
meretekre tesznek 
szert. Ez pluszt jelent 
az átlagos egyetemi 
tanulmányok mellett. 
Ami pedig az egye-
tem szempontjából 
is nagyon fontos, 
hiszen ez a kutatói 
utánpótlás nevelés 
része. Sok esetben 

ezekből a hallgatókból lesznek a doktorandu-
szok, majd később egyetemi tanárok. 
Egy Tudományos Diákköri Dolgozat megírá-
sa legtöbbször hosszú folyamat, előfordul, 
hogy a hallgató több féléven, vagy éven ke-
resztül dolgozik rajta, mire oda jut, hogy be-
adja. Az is gyakran megesik, hogy kettő vagy 
több hallgató közösen készít dolgozatot. Ha 
különböző kar hallgatói, akkor a témát még 
sokoldalúbban fel tudják dolgozni. 
Összefoglalva egy TDK megírása óriási mun-
ka, de mégis megéri. Hiszen azon kívül, hogy 
a hallgatók együtt dolgozhatnak tanáraikkal, 
valamint rengeteg új információra és tudásra 
tehetnek szert, az önéletrajzban is remekül 
mutat. Nagyon sok cég HR-ese arra kíváncsi 
például, hogy mi az a több, az a plusz, amit 

tdK-otdK helyzetKép 
a MIsKolcI egyeteMen
Ha a Tudományos Diákköri Konferenciára gondolok, eszembe jut a lázas készülődés, 
könyvek bújása, aztán az izgulástól remegő kezemben tartott jegyzet, amelyet dolgo-
zatom előadása előtti utolsó pillanatokban olvasgatok. Biztosan sokan vannak még 
így ezzel, hiszen idén is szép számmal büszkélkedhet egyetemünk a TDK területén. Hogy 
mi is az a TDK, hogyan szerepelt idén egyetemünk, arról Prof. Dr. Vadászné Dr. Bognár 
Gabriellával, az ETDT, azaz a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnökével 
beszélgettem.
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egy hallgató az egyete-
mi tanulmányai mellett 
letesz az asztalra. Le-
het ez Erasmus-utazás, 
projektmunka vagy akár 
a tudományos diákkö-
ri tevékenység is. Arról 
nem is beszélve, hogy 
a TDK dolgozatok to-
vábbfejlesztésével akár 
a szakdolgozat is meg-
írható, amely így sokkal 
kevesebb munkával és 
idővel jár. 

Miskolci eredmények
A Miskolci Egyetem minden évben aktívan 
kiveszi a részét a tudományos diákköri mun-
kában. Ez az elmúlt időszakban sem volt 
másképp. A számok is ezt igazolják, hiszen a 
2016. és a 2017. évi intézményi TDK konfe-
rencia eredményei is kiválóak. Összehason-
lításképpen 2016-ban 49 szekció volt és 260 
dolgozatot neveztek, míg 2017-ben ez a szám 
valamivel kevesebb (de a tavaszi OTDK miatt 
ez a jelenség rendszeres), 46 szekció és 224 
dolgozat. Ettől függetlenül a díjazottak száma 
majdnem teljesen hasonlóan alakult, mindkét 
évben 49 első, közel 50 második és 45 har-
madik díj lett kiosztva. A különdíjasok száma 
2016-ban 27, míg 2017-ben 30 volt. OTDK-ra 
javasolt dolgozatokból sem volt hiány egyik 
évben sem. 

A 2017. évi XXXIII. OTDK konferenciára 169 
dolgozatot neveztünk ennek 25 százalékát 
díjazták. Ha pedig a különdíjazottakat is figye-
lembe vesszük, akkor ez a szám 41 százalék. 
Az évben két kar is otthont adott tudományos 
szekciónak, és körülbelül 700 vendéget foga-
dott egyetemünk márciusban. Az Állam- és 
Jogtudományi Kar 35 éves születésnapján 
tartott szekcióversenyt. A másik szekció pedig 
a Kémiai Szekció volt, amely hagyományok-
hoz híven nagy érdeklődésnek örvendett. 
Prof. Dr. Vadászné Dr. Bognár Gabriella ta-
nárnő maximálisan támogatja a tudományos 
diákköri tevékenységeket, szeretné, hogyha 
minél több hallgató venne részt ebben. Az 
oktatók is nagyon szívesen támogatják és se-
gítik a hallgatóságot. Ezért a hallgatóság felől 

is szükséges a támogatás és az 
érdeklődés. Véleménye szerint 
rengeteget lehet tanulni és fej-
lődni, emellett pedig egy olyan 
plusz tudást, tapasztalatot lehet 
szerezni, amely később az élet 
során is hasznosítható. Arról 
nem is beszélve, hogy a mun-
kaerőpiacon is azokat az em-
bereket keresik, akik a maximu-
mot tudják és akarják kihozni a 
munkájukból, és ha egy kicsivel 
többet kell tevékenykedni, mint 
az átlagos, akkor sem hátrálnak. 

Krajnik Dorka
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A szerződés jelmon-
data: „Civitas pro 
universitate, univers-
itas pro civitate” – „A 
város az egyetemért, 
az egyetem a váro-
sért. ” Közös a cél: 
egy fejlődő, modern, 
az újdonságokra, 
új technológiák be-
fogadására képes 
21. századi Miskolc 
létrehozása, amely 
részese és nyertese 
a napjainkban zajló 
negyedik ipari forra-
dalomnak.
Az egyezmény egy 
újfajta, többszintű együttműködés keretét 
adja: a város és az egyetem közösen fog 
azon dolgozni, hogy új, Magyarországról még 
hiányzó iparágak települjenek Miskolcra. Az 
önkormányzat és az egyetem közös feladatá-
nak tekinti, hogy olyan gazdasági környezetet 

teremtsen, amely nem csak a termelés, ha-
nem a kutatás-fejlesztés számára is vonzó, 
ezért egy Multifunkciós Innovációs Centrumot 
létesítenek, amely helyszíne és motorja is 
lesz egyben a kutató-fejlesztő és gazdasá-
gélénkítő tevékenységeknek.
A megállapodásban megfogalmazott cél: 
2020-ra valódi kutató-fejlesztő egyetemmé 
alakítani a Miskolci Egyetemet, ahol nemcsak 
a legkiválóbb, legversenyképesebb tudást 
szerezhetik meg a diákok, hanem arra is le-
hetőséget kapnak, hogy új eszközöket, tech-
nológiákat találjanak fel, fejlesszenek ki; hogy 
a kiváló képességű fiatalok helyben maradja-
nak, a vállalkozások pedig itt találják meg a 
nekik szükséges szakembereket.

uni-miskolc.hu

A város és az egyetem összefogása nem újkeletű, hiszen 1949-ben a város polgárainak 
közös akarata hozta létre Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemet, és azóta is  szoros 
az együttműködés a város és egyeteme között, de a most megkötött szerződés ennek az 
együttműködésnek. a jogi kereteit is biztosítja.

MIsKolc és a MIsKolcI egyeteM 
a negyedIK IparI forradaloMra Készül

Új együttműködési megállapodás
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Ön szerint miről szól valójában az Eras-
mus program?
Először is az Erasmus programnak van két 
része, az egyik a részképzés, amikor lega-
lább egy félévet külföldön tanul valaki, és az 
ottani tanulmányait Miskolcon beszámítjuk, a 
másik pedig a szakmai gyakorlat. Hogy miről 
szól elsősorban, ez jó kérdés. Mi azt próbál-
juk hangsúlyozni a hallgatóknak, hogy az él-
ményről szól, ami életre szóló, egyedi, amit 
itt, Miskolcon soha nem fog megkapni.

Mivel másabb az itthoni tanulásnál?
Szerintem az egyik dolog az, hogy önállóbb-
nak kell lenni. Az ember egy idegen környe-
zetbe kerül, és ehhez az kell, hogy bevállal-
junk valami olyat, amilyennel itt, Miskolcon 
nem nagyon szembesülünk. Zömében pont 
olyanokkal van egy csoportban a hallgató, 
akik szintén új környezetbe kerültek, így na-
gyon könnyű barátságokat találni. Sokkal 
több élmény van, sokfelé kirándulnak, vala-
mint olyan oktatási megközelítésekkel talál-
kozhatnak, amelyekkel Magyarországon még 
nem nagyon lehet találkozni. A kommunikáció 
javarészt angol nyelven működik, ezért kell 
egy kis angol nyelvtudás indulásnak is, más-
részt viszont ez nyilván alkalmas arra, hogy 
sokat fejlesszen a nyelvi készségeken, sokan 
erre is próbálják használni.

Mi a legészrevehetőbb különbség egy hall-
gatón a kint eltöltött idő előtt és után?
Az önállóság egyértelműen látható. Arra is 
rá van kényszerítve a hallgató, hogy más 
dolgokról kommunikáljon például oktatókkal, 
tehát sokkal érettebb is lesz. Mindig halljuk, 
hogy ha ezt tudta volna, amikor az egészbe 
belekezd, akkor már sokkal hamarabb bele-
kezdett volna. Amit sok hallgatónkon látok az 
az, hogy ha egyszer már kipróbálták az Eras-
must, akkor újra menni szeretnének.

Mennyire valós visszatartó erő a nyelv 
nemtudása és a honvágytól való félelem?
Felmérésünk szerint a nyelvtudás hiánya 
nem igazán komoly visszafogó tényező. Le-
het, hogy ez a módszertanból is adódik, és 
az is biztos, hogy ez eleve megszűri a tár-
saságot. Az Erasmushoz ugyanakkor nem 
nyelvvizsga, hanem elfogadható nyelvtudás 
kell, amelyet online teszttel is mérünk, ill. ön-
bevalláson alapul. A teszt mellett az Erasmus 
ingyenes online nyelvtanfolyam lehetőséget 
is ad. Az Erasmus egyébként csak egy félév, 
nem borzasztóan hosszú idő, szerintem a 
honvágy nem egy komoly akadály.

Itthon milyen programokon tudunk részt 
venni?
Van az ESN, Erasmus Student Network, akik 
elsősorban a hozzánk érkező hallgatókkal ke-
rülnek kapcsolatba. Sok olyan mentor van a 
szervezetben, aki még soha nem utazott kül-
földre Erasmussal, kifejezetten az ide érkező 
hallgatókat mentorálja. Ezzel a kezdőlépés 
megvan, mert ha valaki jelentkezik mentor-
nak, akkor már kapcsolatba kerül ezzel a do-
loggal, de ez még mindig nem külföldi út.

Demeter Péter

Dr. Bartha Zoltán, Intézményi Erasmus Koordinátor ült le velünk beszélgetni az egyre közele-
dő Erasmus-ösztöndíj jelentkezési időszak összefüggésében.

építő élmények a határokon tÚl

Interjú az IntézMényI erasMus KoordInátorral
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1. Nem túl bonyolult a pályázás?
Egyáltalán nem. A pályázás egy jól kezelhető 
online rendszerben történik, ahol regisztrá-
ció után el tudod menteni az adataidat, így 
nem kell kapkodnod a kitöltéssel. Pályázni 
folyamatosan lehet, de ha most jelentkezel, 
az őszi félévben már a kiszemelt országban 
tanulhatsz. A pályázati folyamatról és a kül-
földi egyetemekről érdeklődj az intézményed 
Campus Mundi kapcsolattartójánál.

2. Van értelme jelentkezni, ha nem elég jók 
a jegyeim?
Mindenképp! Valóban előny, ha átlag felettiek 
a tanulmányi eredményeid, de egy szakma-
ilag alaposan kidolgozott motivációs levél is 
meghozhatja a sikert számodra. Plusz pontot 
jelenthet emellett minden olyan aktivitás, ami 
kapcsolódik a tanulmányaidhoz. Egy tanév-
ben több mint 1000 hallgató kaphat támoga-
tást, így neked is nagy esélyed van elnyerni 
az ösztöndíjat!

3. Meg lehet élni az ösztöndíjból?
Nem is akárhogy! A Campus Mundi program 
kifejezetten magas ösztöndíjakkal támogatja 
a külföldi tanulást és szakmai gyakorlatot, 
hogy ugyanúgy élvezhesd az egyetemista 
létet, mint itthon. Az ösztöndíj mértéke célor-
szágtól függően havonta 200-350 ezer forint, 
emellett pedig megkapod az itthoni ösztöndí-
jadat, plusz szociális támogatást is igényel-
hetsz.

4. Mi lesz velem egyedül külföldön?
Bírni fogod! Valóban nem könnyű család és 
barátok nélkül nekivágni az ismeretlennek, de 
akik már hazajöttek, azt mondják, hogy épp a 
bátorság, az önállóság és a kitartás az, ami-
ben nagyot fejlődtek, és ennek az élet minden 
területén hasznát veszik. Nemzetközi környe-
zetben gyorsan megy az ismerkedés, álmaid 
országában pedig életre szóló élményeket 
szerezhetsz.

+1 Nem hallottál még erről az ösztöndíjról?
A Campus Mundi programot 2016-ban hirdet-
te meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
és már több mint 1500 magyar fiatal nyert tá-
mogatást a külföldi tanulmányaihoz. Európán 
belül legtöbben az Egyesült Királyságba, Né-
metországba és Franciaországba utaztak, az 
Európán kívüli országok közül pedig az USA, 
Ausztrália, Kanada és Japán volt a legnép-
szerűbb.

További információ a www.campusmundi.hu 
honlapon és a Campus Mundi Facebook ol-
dalon található.

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt 
„Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program” címen az Eu-
rópai Unió és Magyarország Kormányának 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg a Tempus 
Közalapítvány kezelésében.

caMpus MundI 
ha most pályázol, ősszel már álmaid 
országában tanulhatsz 
Nem igaz, hogy csak a legtehetősebb fiatalok tanulhatnak külföldön. A Campus Mundi 
programban akár 350.000 Ft ösztöndíjat is kaphatsz havonta, és a világ szinte bármelyik 
országába kiutazhatsz néhány hónapra. Tévhitek és tények a külföldi tanulásról.
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az fdsz helyzete MIsKolcon

Fotó: Kiss Viktor

Kérem, mutassa be magát néhány mon-
datban, kitérve arra, hogy mióta vállal sze-
repet az FDSZ-ben!
Jómagam, Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna va-
gyok, egyetemi docens. Jelen pillanatban 3. 
éve az intézményi szervezetnek az elnöke, 
előtte alelnökként dolgoztam. 1994 óta va-
gyok tagja a szakszervezetnek, vagyis több 
mint 20 éve. Mint munkavállaló nagyon fon-
tosnak tartom a dolgozói érdekképviseletet. 
Mint munkaerő piaccal foglalkozó közgaz-
dász kutató-oktató úgy gondolom, szakmai 
ismereteimmel is tudom segíteni egyetemünk 
dolgozóinak érdekegyeztetését. 

Milyen szerepet tölt be az FDSZ napjaink-
ban az egyetemi dolgozók mindennapi 
életében? 
A szakszervezeteknek Európában minden-
hol jelentős szerepük van. Tulajdonképpen 
pártsemlegesem működve az egyetlen olyan 
szervezet, amelynek joga és lehetősége van 
arra, hogy a munkavállalók érdekében a mun-
káltatókkal, vagy adott esetben magasabb 
(makro-) szinten a munkáltatók képviseleté-
vel (Magyarországon a tripartit érdekegyezte-
tésben) az állammal is tudjon tárgyalni. 
Az FDSZ-nek, mint a felsőoktatásban mű-
ködő szakszervezetnek a tagjai közalkal-
mazottak. Eléggé speciális helyzet ez, mert 
ebben az esetben a munkáltató az állam. 
A szakszervezetnek a legfontosabb jogai a 
munkabérrel, a foglalkoztatás körülményei-
vel, illetve az érdekegyeztetés módszerével 
kapcsolatos tárgyalások. Ebben az esetben 
arról beszélünk, hogy a mi életünket nagy 
mértékben meghatározza a közalkalmazot-
ti bértábla, a felsőoktatási törvény és annak 
illetményrendszere. Ez a normál munkaválla-
lóknál szabályozottabb körülményeket jelent. 
Ezért az egyik oldalról a szakszervezetünk 

mozgástere valamivel kisebb, mint egy profit-
orientált vállalatnak, másik oldalról azonban 
az állam igyekszik jógazda módszerrel tár-
gyalásokat folytatni a szakszervezettel és a 
felsőoktatásban megjelenő speciális helyze-
tekre választ találni. Itt panaszkodnom kell, 
mert a napjainkban meglévő folyamatok nem 
igazán kedveztek a szakszervezeteknek. 
Egyrészt nagy mértékben megnyírbálásra 
kerültek a szakszervezeti jogok, valamint a 
közalkalmazotti bértábla 10 éve változatlan. 
Az állam különböző csoportoknak (pl. peda-
gógusok, rendvédelmi, egészségügyi dolgo-
zók) különböző karrier rendszereket alakított 
ki, így beszélhetünk az ő béremelésükéről. 
Nagyon sajnálatos, hogy ezzel ellentétben az 
egyetemen dolgozó nem-oktató munkaválla-
lóknak az állam nem adott külön bérrendszert 
és karriertervet, úgy mond, beszorultunk egy 
olyan közalkalmazotti bértáblába, amelyhez 
2008 óta nem nyúltak hozzá. A minimálbér 
emelések azt hozták magukkal, hogy az 
egyetemre frissen bekerülő, érettségivel ren-
delkező kollégák, ugyanannyit keresnek, mint 
egy diplomás, több év tapasztalattal rendel-
kező munkatárs. A felsőoktatásban dolgo-
zóknak minden szinten (oktató, nem-oktató) 

        Mindig kiemelten fontos téma az egyetem életében a felsőoktatási dolgozók helyzete, ezért e 
havi számunkban Dr. Dabasi-Halász Zsuzsannával, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszerveztének 
Miskolci Egyetemi Szervezetének elnökével beszélgettem. Ma az egyetemen e szakszervezet 
25%-os lefedettséggel, megközelítőleg 600 taggal rendelkezik.
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nehéz megélni, hiszen rendkívül alacsony 
a bérünk.  234.000 Ft egy egyetemi tanár-
segéd bére, és 190.000 Ft egy 30 év mun-
kaviszonnyal, felsőfokú végzettséggel ren-
delkező, az egyetemen közalkalmazottként 
foglalkoztatott oktatássegítő munkatárs bére. 
És ezzel természetesen nem azt szeretném 
mondani, hogy a 190.000 Ft sok, hanem azt, 
hogy a 234.000 Ft megalázóan kevés. Illetve 
ne feledjük a garantált bérminimum összege 
Magyarországon 2018. január elsejétől 180 
500 forint. A közalkalmazotti bértábla sem-
miképpen nem szolgálja a munkavállalók 
közötti minőségi, szakértelmi, korbeli különb-
ségtételi lehetőségeket. 

Hogyan értékeli általában a szakszerveze-
tek helyzetét Magyarországon?
Erre utaltam, hogy a szakszervezet hely-
zete általánosságban sem egyszerű, mert 
Európában a magyar szabályozási rendszer 
támogatja legkevésbé a szakszervezeti moz-
galmat. Azonban nem panaszkodhatok arra, 
hogy a tagság jelentősen kilépne, de orszá-
gosan a KSH kimutatása szerinte csökkent 
a szakszervezeti tagság létszáma. A külön-
böző szakterületeken mást és mást jelent a 
szerveződés. A kisvállalatoknál és a kisebb 
településeken alacsonyabb a szervezettségi 
szint. A pedagógusoknál kifejezetten erős a 
szervezettség, de a honvédségnél nagyon 
alacsony, és ez mind nemzetközi szinteken 
is igaz. 

Mik az FDSZ jövőbeli tervei országos és 
helyi szinten?
Kezdjük országosan, ahol legfontosabb a 
bérkérdés, ami helyileg is igaz. Ennek a ren-
dezése ma minden mást felülír a szakszer-
vezetnél. Továbbá országosan a kollektív 
szerződés kérdése is felvetődik. A Miskolci 
Egyetemen van kollektív szerződés, de az 
országban vannak olyan egyetemek, ahol 
jelenpillanatban nincs ilyen.
Mi a Miskolci Egyetem nagyon fontosan 
tartjuk, a bérkérdés mellet, az egyéb foglal-
kozással kapcsolatos körülmények megbe-
szélését, megtárgyalását. Éppen aktuális 
a munkabiztonsági kérdés. 2018-ban részt 
kívánunk venni a munkabiztonsági képviselő 

választásban, akik a kancellária munkáját se-
gítve még biztonságosabb körülményeket te-
remtenének a munkavállalóink és az itt tanu-
ló közel 10.000 diák számára. Például, hogy 
milyen sötét van este az egyetemen, vagy 
milyen meleg van az előadókban az egyaránt 
érint a dolgozókat és a hallgatókat is.
A másik feladat egyetemi szinten a közös-
ségszervezéssel kapcsolatos. Ebben elég 
sokat léptünk előre az elmúlt időszakban. 
Vannak hagyományos rendezvényeink, mint 
az évindító gulyásparty és az évzáró majá-
lis. Ebben az évben a nyugdíjas tagjainknak 
rendezett események mellett jelentős sze-
repet fog kapni a dolgozók gyermekeinek 
létrehozott eseménysorozat, amely február 
3-án a Béka kiállítással és farsanggal veszi 
kezdetét. 

Jelenleg melyek a magyar felsőoktatás 
legnagyobb kihívásai?
Az FDSZ-nek kialakult véleménye van a 
felsőoktatással kapcsolatos magyarországi 
kérdésekről. Ezt különböző fórumokon nyil-
vánosságra is hoztuk. Azt gondoljuk, hogy a 
sarkalatos kérdése a felsőoktatásnak a finan-
szírozás. A különböző egyetemek különböző 
mértékben szeretettjei a magyar államnak. 
Azt látjuk, hogy folyamatosan pénzhiánnyal 
küzd a felsőoktatás. Úgy érezzük, hogy ez 
lassan az oktatás minőségét is megkérdője-
lezi. Szerintünk ezzel kapcsolatban szükség 
lenne egy erős és átgondolt fejlesztési tervre, 
amelyben sokkal nagyobb költségvetéssel 
rendelkeznének az egyetemek. Hisz a jövő 
értelmiségének képzése stratégiai jellegű 
feladat egy országban és a kutatások alap-
vetően az elmúlt 100 évben az egyetemi 
oktatók munkájához kapcsolódtak, a minél 
jobb körülmények megteremtéséhez pedig 
pénz kell. Ma nagyon szűkös költségvetéssel 
rendelkezik a Miskolci Egyetem. Sok kérdést 
és fejlesztési lehetőséget a pénzhiány aka-
dályoz meg.  
Ajánlom figyelmükbe az FDSZ honlapját 
www.fdsz.hu-t és ott a SZEF-ÉSZT Akadé-
mia konferencia anyagát. 2017 végén tarott 
rendezvényünkön szinte minden kérdést 
érintettünk.

Németh Niki
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A küldöttség tagjai több eseményen is részt 
vettek Peking és Hszian városokban. Egye-
temünk a Pekingi Vegyipari Egyetem által 
szervezett Rektori Konferencián mutatkoz-
hatott be, ahol a kínai fél mellett 16 (afrikai, 
ázsiai, és európai) ország több tucat felsőok-
tatási intézményének képviselője volt jelen. 
A pekingi tartózkodás során két tudományos 
előadás is elhangzott (államigazgatási és 

összehasonlító gazdaságtani témában), va-
lamint a Konfuciusz Intézet ellenőrző testü-
leti ülésére is sor került. A felek elkötelezték 
magukat a két intézmény közötti kapcsolatok 
fejlesztése mellett, amit egy szimbolikus dek-
laráció aláírásával is hangsúlyozni kívántak.
Ezt követően a Pekingi Vegyipari Egyetem 
elnöke, Prof. Dr. Tan Tianwei tiszteletbeli 
professzori címet adományozott egyetemünk 
rektorának, ill. tiszteletbeli oktatói elismerés-
ben részesítette Dr. Kuttor Dánielt.
A kínai programot a Konfuciusz Intézetek 
globális konferenciája zárta Shenszi tarto-
mány fővárosában, Hszianban. Az esemény 
a világszerte működő mintegy félezer Konfu-
ciusz intézmény legfontosabb seregszemléje, 
melyet idén Liu Yandong asszony, a Kínai 
Népköztársaság elnökhelyettese nyitott meg, 
beszédében a jövő közös fejlődési irányait is 
felvázolva.                              uni-miskolc.hu

a peKIngI vegyIparI egyeteM tIszteletbelI 
doKtorrá fogadta egyeteMünK reKtorát

jubIlált a MIsKolcI bölcsészKépzés
Jubileumi ünnepséget rendeztek a miskol-
ci bölcsészképzés elindulásának 25. és a 
kar alapításának 20. évfordulója alkalmából 
2017. december 15-én a Miskolci Egyetem 
díszaulájában. Egyetemünkön még 1992-
ben jött létre a Bölcsészettudományi Intézet, 
amely megalapítása után gyors fejlődésnek 
indult, és 1997-re kari rangot nyert. Az ország 
legfiatalabb bölcsészettudományi fakultá-
sa azóta is meghatározó szerepet játszik 
Északkelet-Magyarország bölcsész-, társad-
alomtudós- és pedagógus-utánpótlásának 
képzésében.
A rendezvény keretében beszédet mondtak 
azok a bölcsészkari oktatók is, akik egykor 
még hallgatóként érkeztek a miskolci campus-
ra, majd diplomaszerzésük után oktatói-ku-
tatói pályára léptek, és ma már ők képzik a 
fiatalabb generációkat. A történelem szak 

részéről például – mint volt hallgató és jelen-
legi oktató – Dr. Horváth Zita osztotta meg 
gondolatait a közönséggel, aki felsőoktatásért 
felelős helyettes államtitkárként a kormány-
zatot is képviselte. A rendezvény állófogadás-
sal zárult, december 16-án pedig jubileumi 
szakestélyt tartottak az egyetem galériájában.

Kínában tett látogatást december első napjaiban Prof. Dr. Torma András, egyetemünk rek-

tora és az egyetem Konfuciusz Intézetének két igazgatója, Prof. Dr. Liu Jie és Dr. Kuttor Dániel.

Fotók: www.flickr.com/photos/unimiskolc MEGAZIN
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A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán az Irodalomtudományi Doktori Isko-
la jogelődjeként 1996-ban indult el az első, 
Szövegtudomány nevű doktori program, majd 
A modern magyar irodalom történeti és el-
méleti modelljei, illetve A politika és irodalom 
történeti és elméleti kapcsolatai elnevezésű 
program nyert akkreditációt. 2001-ben a dok-
tori programok átszervezésével alakult meg a 
mai Irodalomtudományi Doktori Iskola, amely-
nek vezetője 2009 óta Prof. Dr. Kecskeméti 
Gábor, akit 2016-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választottak.
A doktori iskolában három program keretein 
belül zajlik az oktatás és kutatás. Az első a 
Klasszikus szövegtudomány program, amely 
a magyarországi írásbeliség különböző 
szövegtípusainak megismerésére és ke-
zelésére irányul. A második a Modern iroda-
lom program, amely a 20. századi klasszikus 
modernség, az avantgárd, a másodmodern-
ség, az utómodernség és a posztmodern 
jegyében alkotó szerzők tanulmányozását 
célozza meg. Végül a Jelentéselmélet és her-
meneutika képzési program az irodalomtudo-
mány számára közvetlenül releváns filozófiai 
kérdésekre fókuszálva működik.
Jelenleg a doktori iskolában tíz hallgató tanul,
közülük – minthogy a felvételre képesítő osz-
tatlan bölcsészeti képzéseknek 2017-ben 
nem volt kifutó évfolyamuk – mindössze egy 
új hallgató kezdte a tanulmányait a 2017/18-
as tanévben. A miskolci bölcsészettudományi 
képzés kiváló minőségét mutatja, hogy a fel-
vett hallgatók jelentős része a Miskolci Egye-
temen szerzett diplomát. Mindemellett nem 
elhanyagolható, hogy az Irodalomtudományi 

Doktori Iskola az első textológiai profilú dok-
tori iskola az országban, amely vonzza a más 
egyetemen végzett hallgatókat is. Állami Eöt-
vös ösztöndíjjal korábban már japán dokto-
randuszhallgatót is fogadtak, aki 18. századi 
észak-magyarországi kéziratos források alap-
ján végezte kutatásait.
A doktori iskola az oktatói, témavezetői révén 
számos európai és tengerentúli egyetem-
mel és kutatóhellyel áll kapcsolatban. Az 
intézet oktatói rendszeresen vendégkutatói, 
vendégoktatói a partnerintézményeknek, va-
lamint nemzetközi konferenciák szervezői, 
illetve elismert résztvevői. A számos nemzet-
közi együttműködés közül kiemelendő az 
Oxfordi Egyetemmel közös kora újkoros 
kutatási program, melyben a doktori isko-
la együttműködik a nemzetközileg elismert 
Howard Hotson professzorral. A doktori iskola 
munkája révén a Miskolci Egyetem partner-
intézménye lett a Refo500 Nemzetközi Tudo-
mányos Konzorciumnak is. A külföldi egyete-
mekkel kialakított kapcsolatokra kiváló példa 
a Firenzei Egyetemmel folyó együttműködés, 
amelynek keretében ma is tanul a miskolci 
Klasszikus szövegtudomány programon egy 
másodéves olasz levéltári szakember. Az ok-
tatási és kutatási együttműködéseket nehezí-
ti, hogy a doktori iskola dologi finanszírozása 
2017-ben a korábbi egyhatodára csökkent.
A doktori iskola folyamatos könyvtárfejlesz-
tést szeretne megvalósítani a Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet könyvtárában, 
amely az intézet, a doktori iskola és az egész 
bölcsészképzés alapvető infrastrukturális hát-
tere.

Németh Niki

Folytatódik a Miskolci Egyetemen tevékenykedő doktori iskolákat bemutató cikksorozatunk. 
E számunkban a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskoláját ismertetjük Olvasóinkkal.

IrodaloMtudoMányI doKtorI IsKola
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The Chinese, or Lunar New Year follows the 
first new moon between January 21st and 
February 20th and marks a year with one of 
12 animals. In 2018, this falls on February 
16th and it will be the year of the dog. Tra-
ditionally, the celebrations go on for 15 days 
while giving prayers to the Jade Emperor and 
ultimately end with the Lantern Festival. On 
this day, people light candles to guide spirits 
home, eat traditional rice dumplings and most 
importantly walk around with lanterns that 
they collectively release at the end of the day. 
It’s also called the Chinese equivalent of our 
Valentine’s Day due to a tradition: women put 
a mandarin into a river with their contact infor-
mation on it and men fish them out and can 
decide to follow up based on the taste of the 
fruit. Sweet represents good fate, while sour 
means bad luck.
Rosh Hashanah, better known as the Jewish 
New Year is celebrated on the 1st and 2nd of 
Tishrei, the 7th month of the Hebrew calendar, 
usually ending up in September or October. 
It falls between the sunset of September 9th 
and the nightfall of the 11th in 2018. The literal 
translation of the name is “head of the year”, 
but the biblical translation would suggest “a 

day of shouting”, a bit more representing of 
what actually happens on those days. It’s also 
the day of “Yom Hadin” or Judgment day. On 
this day, 3 books are opened: the book of life, 
the book of death and one for those living in 
doubt. While the mood is festive, religion is 
still taken very seriously with the new years’ 
synagogues coming up. There’s also an inst-
rument, the shofar, made of a ram’s horn, whi-
ch is used on several occasions over the year, 
including once on Rosh Hashanah and at the 
end of Yom Hadin.

While the above two are un-
doubtedly the most well-known 
examples of different New Year 
celebrations, many Eastern 
countries and religions have their 
own dates for that matter, as they 
generally tend to use lunar calen-
dars or mark the start of their 
years with a different historical or 
religious event, such as the Mus-
lims, who celebrate Prophet Mu-
hammad’s walk from Mecca to 
Medina on this very special day.

Demeter Péter

new years around the world

        While we Europeans have gotten used to our trusty old Gregorian calendar and all the dates 
and holidays that come with it, there are many cultures that are nothing like ours in terms of 
what they celebrate. New Years’ Eve is honoured all over the world, but at completely different 
dates and in different manner to ours.

20 Connection
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ÉVFOLYAM FÜGGETLEN! 
Gyere el, tanulj, játssz, fogadj és nyerj!

Ha nem vagy MÉG elég 
motivált, színezd ki a kishajót!

VIII. Anyagtudományi verseny 

BEMUTATJA:

 Szervezz csapatot!
 Tervezzetek hajót PUR habból és fából!
 Készítsetek dolgozatot az egyik 
legsokoldalúbban használható műanyag 

fajtáról!
 Jelentkezzetek a dolgozattal és a tervetekkel a 

versenyre!
 Építsétek meg a kishajót!

 A legjobbakat várjuk a Miskolci Egyetem 
főépülete előtt található szökőkútnál, hogy 

kiderüljön, hogy melyik hajó bírja a 
legnagyobb terhelést!

Jelentkezés:
2018. Március 23-ig

www.mak.uni-miskolc.hu/verseny
3-5 fős csapatok jelentkezését 

várjuk!
Döntő: 2018. április 13, Miskolc

Tömeg: Max 150 g
Kiterjedés: Max 40 cm

Kreativitás: ∞ Max terhelés: ???

A

Várunk benneteket Borsod legPURhabosabb oldalán!
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Kelet-Közép-Európa legboldogtalanabb fi-
ataljai vagyunk
A 2016-os évben készült egy ifjúságkutatás a 
brüsszeli Foundation for European Progres-
sive Studies és az amerikai Global Progress 
jóvoltából, valamint az AudienceNet közvé-
lemény-kutató segítségével. A kutatás célja 
a magyar, osztrák, lengyel és bolgár fiatalok 
elégedettségének összehasonlítása. Minden 
országból ezer 15 és 34 év közötti fő töltöt-
te ki a kérdőíveket. Míg Lengyelországban, 
Ausztriában és Bulgáriában tízből kilencen 
voltak elégedettek az életükkel, Magyaror-
szágon csak hatan. A jövőt tekintve sem túl 
pozitívak a hazai eredmények. A lengyelek 
84 százaléka optimistán tekint a jövőre, míg 
a magyarok csupán 66 százaléka látja a jövőt 
így. Felmérték azt is, hogy mennyire nyitottak 
a megkérdezettek az újdonságokra. A ma-
gyarok itt már nem az utolsó helyen kullog-
nak, hiszen a megkérdezettek csaknem fele 
nyitott az új dolgok iránt. Ezek szerint létezhet 
kiút az elégedetlenségből. De mégis hogyan?

Jövőképek, tervek
Kezdjük azzal, hogy egyáltalán mit várnak 
el a fiatalok az élettől, mik a terveik, hogyan 
képzelik el a jövőjüket? Mi az, amin változtat-
nának, mi az, ami most nem jó nekik? 
A fent említett kutatás eredménye, hogy leg-
többen vállalkozni szeretnének. A második, 
valamint a harmadik helyen a kutató-tudós, 
illetve a profi sportolói karrier áll. A magyar 
fiatalok 91 százalékának a legfontosabb a 
munkahelyteremtés, és az egészségügy. 89 
százaléknak az oktatás áll az első helyen. 
Emellett szeretnék a szegénységet felszá-
molni és a lakhatási viszonyok javítását is 
szívügyüknek érzik. 
Természetesen a legfontosabb a munkahely-
teremtés, azon belül is egy stabil anyagi hely-
zet kialakítása. Ahhoz, hogy egy fiatal önálló 
életet kezdhessen és a saját lábára álljon, na-
gyon sok pénzre van szükség. Ezért gyakran 
a fiataloknak óriási elvárásai vannak a fizetés 

MIvel és MIért elégedetleneK a fIataloK?
Nemrég új év kezdődött. Vannak, akiknek ez semmit sem jelent, ugyanúgy élik az életüket 
tovább, mintha semmi sem történt volna. A legtöbben azonban új erőre kapnak, fogadal-
makat tesznek, próbálnak jobb és eredményesebb életet élni, mindenhez lelkesen állnak 
hozzá. Ennek azonban ellentmondó tény, hogy a fiatalság évről évre egyre elégedetle-
nebb. Hiába az új év, hiába a nagy lelkesedés, egyre több felmérés mutatja ki, hogy a 
magyar fiatalok elégedetlenek. Elégedetlenek a pénzügyi helyzetükkel, a munkahelyekkel, 
az állás kereséssel. Vajon mi az oka ennek? Külső tényezők vagy maguk a fiatalok a hibásak?

Fotó: internet MEGAZIN
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szempontjából. Ez megmagyarázza azt, hogy 
miért szeretnének olyan sokan külföldre men-
ni dolgozni, és azt is, hogy miért vált olyan 
gyakran munkahelyet a fiatalság. Utóbbinak 
az oka még az is, hogy az ifjúságnak fontos 
egy olyan munkahely, ahol van lehetőségük 
karriert építeni, fejlődni és nem egy helyben 
ácsorogni. 
Egy felmérés során feltették a kérdést, hogy 
egy állásajánlat elfogadásánál melyek azok a 
tényezők, amelyek befolyásolják az ifjúságot. 
35 százalékkal vezet a jövedelem, a második 
helyen 31 százalékkal áll a munka és a ma-
gánélet közötti egyensúly megteremtésének 
lehetősége, a bronzérmes pedig a személyes 
fejlődés és az előrelépési lehetőség 24 szá-
zalékkal.

A fiatalok nyitása a világ 
felé, a világ nyitása a fia-
talok felé
Tudjuk, hogy a fiatalok elé-
gedetlenek, tudjuk milyen 
jövőt képzelnek el maguk-
nak, min szeretnének vál-
toztatni, és azt is, hogy mi 
az, amire szükségük van, 
mi az ami motiválja őket. 
Emellett az is fontos, hogy 
nyitottak legyenek a vál-
tozásokra. De arról még 
nem esett szó, hogy ez 
még nem elég, hiszen az 
érem másik oldala is fon-

tos a dolognak, vagyis, hogy a világnak is nyit-
nia kell a fiatalok felé. Sokszor előfordul, hogy 
a munkavállalók arra panaszkodnak, hogy túl 
nagy teher nehezedik rájuk. A munkaadók azt 
hiszik, attól, hogy fiatalok, többet bírnak, több 
ember munkáját is rájuk bízhatják, persze egy 
ember fizetésével. Különböző felmérésekből 
azt is megtudhattuk, hogy a fiatalok a moti-
vációt is hiányolják. Természetesen fontos a 
fizetés, de a  vezetők támogató hozzáállása 
és segítőkész viselkedése is sokat segíthet. 
Szerencsére sok olyan tevékenységet is ta-
pasztalhatunk a vállalkozások, cégek felől, 
amelyek minden mértében a fiatalokat sze-
retnék támogatni. Különböző ösztöndíj prog-
ramokat, pályázatokat indítanak. Próbálják 
megteremteni azokat a körülményeket, ame-
lyekre a fiatalabb generációnak szüksége 
van. Ilyen például a rugalmas munkaidő. A 
mai rohanó világban, szinte lehetetlen, hogy 
egy embernek mindenre legyen ideje kötött 
munkaidő mellett. A rugalmas munkaidővel 
azonban lehetővé válik egy szabadabb idő-
beosztás. 
Összefoglalásként, a fiatalság ugyan elége-
detlen a jelenlegi helyzetével, de szerencsére 
nem reménytelen az eset. Számtalan lehető-
ség van arra, hogy ez a probléma megoldód-
jon. Ami a legfontosabb, hogy nem szabad 
tétlenül és boldogtalanul elfogadni a kialakult 
gondokat, hanem tenni kell egy jobb, remé-
nyekkel teli jövőért. 

Krajnik Dorka

Fotó: internetMEGAZIN
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24 Connection

Röviden összefoglalná a 2017-
es évük sikereit, eredményeit 
és történéseit?
Évekről nehéz mérleget vonni, 
ugyanis egy gazdasági év szá-
munkra két zenei szezont érint, 
csakúgy, mint az egyetem, mi 
is szeptembertől szeptemberig 
tartunk egy-egy évadot. Megíté-
lésem szerint mind a 2016/17-
es évadunk második fele, mind 
a 2017/18-as évadunk első fele 
sikeresnek mondható. A néző-
számokat tekintve növekvő ten-
denciát tapasztalunk, a bérletes 
és a bérleten kívüli előadásokra egyaránt 
egyre nagyobb az érdeklődés. Emellett bu-
dapesti, országos és külföldi fellépések jel-
lemzik még az évadunkat. Színes, változatos 
programokat kínálunk, ami a tapasztalataink 
szerint kellően vonzó a közönség számára. 
Célkitűzéseink között szerepel a komolyze-
ne megismertetése és megkedveltetése az 
ifjúság körében. Ezt már egészen csecse-
mőkortól kezdjük; Ciróka Babakoncertjeink 
programjának összeállításakor szem előtt 
tartjuk, hogy a néhány hónapos és az egy-há-

rom éves babák is élvezzék a műsort. A kö-
zépiskolás korosztályt érintő programkínála-
tunkban kiemelkedő a korcsoportot megcélzó 
együttműködésünk a Balázs Győző Reformá-
tus Gimnáziummal. Ennek megvalósulása 
egy összművészeti produkció, amelyben az 
iskola művészeti tagozatos diákjai vizuális 
és táncprodukciókkal egészítik ki a zenei él-
ményt. 2017-ben Kodály Háry Jánosára esett 
a választás, amelyet márciusban mutattunk 
be. Az iskolának különböző művészeti kép-
zései vannak, amelyek közül több műfaj is 

képviseltette magát az előadá-
son, animáció, illetve tánc for-
májában, képi, illetve mozgásos 
illusztrációkként. 2018-ban pedig 
egy igazán különleges és egyedi 
kezdeményezésként mutatjuk be 
minden idők egyik legkedveltebb 
meséjét A kis herceget Ács Gyu-
la és Bodolay Géza zenés műve 
alapján.

Milyen a kapcsolatuk a Miskol-
ci Egyetemmel, illetve a Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézet-
tel? Terveznek-e szorosabb 
együttműködést a jövőben?

Közös nyelvünK a zene

        A korábbi lapszámainknak megfelelően továbbra is olyan miskolci polgárokat szólítunk meg, 
akik a város kulturális életében jelentős szerepet játszanak. A MEgazin februári számában 
Szászné Pónuzs Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjével beszélgettünk.

24 Kávézó
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25Connection
Milyennek tartja a régió zeneművészeti 
képzését?
A Miskolci Egyetemmel jó kapcsolatot ápo-
lunk, elsősorban a Zeneművészeti Intézet-
tel állunk szakmai kapcsolatban. Régi-új 
helyszínként vontuk be 2016 októberében, 
illetve 2017 szeptemberében a Zene Világ-
napja alkalmából rendezett koncerthez a 
Miskolci Egyetem Díszauláját. A terem ko-
rábban helyszínéül szolgált még szimfonikus 
zenekari hangversenysorozatnak is, illetve a 
BBZI zenekara is rendszeresen koncertezik 
ott. Előnye a viszonylag nagy befogadóké-
pesség, a különleges akusztika, a helyszín, 
hátránya, hogy a városközponttól viszonylag 
távol esik, így a közönség mozgósítására na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk.
Ami a zeneművészeti utánpótlást illeti, saj-
nos országos szinten jellemző – talán Buda-
pestet és egy-két nyugati régiót leszámítva –, 
a művészhiány, elsősorban pedig a vonósok 
hiánya. Azt vesszük észre, hogy egyre in-
kább jellemző, hogy a tehetséges fiatalok a 
biztos megélhetés reményében polgári szak-
mát választanak maguknak – például mér-
nök, orvos –, a zenélést, valamint az éneklést 
pedig csak hobbiként, kiegészítő tevékeny-
ségként űzik a továbbiakban. Ez a kétlábon 
állás egyébként szükséges is, hiszen ez a 
szakma nagyon sokat kivesz az emberből, 
azonban anyagilag nem tartozik a legjöve-
delmezőbbek közé. Csak, hogy említsek egy 
pozitív, működő példát a „kétlábon állásra”: 
a 2008-ban alakult budapesti Medikus Zene-
kar tagjai orvostanhallgatók és egyben kiváló 
művészek. 

A tavaly júliusi Hooligans Symphonic si-
kerén felbuzdulva terveznek más köny-
nyűzenei együttesekkel is fellépni?
Természetesen szeretnénk további hasonló 
jellegű koncertet tartani, mi is kerestünk már 
fel zenekarokat, valamint zenekarok is ke-
restek már fel bennünket. A 2017/18-as évad 
második felében még nem várható könnyű-
zenei együttessel közös fellépés, azonban 
májusban egy szuperprodukció keretében 
közismert filmzenékkel szórakoztatjuk majd 
az érdeklődőket a Generali Sportarénában. 
Külső helyszínekben nem igazán gondolko-
zunk, rossz tapasztalatok miatt sem, ugyanis 

egy korábbi tokaji fellépésünk a sikeres fő-
próbát követően meghiúsult a szakadó eső 
és szélvihar miatt. Eddigi tapasztalataink 
szerint a Sportcsarnok, mind befogadóké-
pességében, mind elosztásában a legideáli-
sabb miskolci helyszín ebben a változékony 
időben.

Milyen tervekkel indul neki az idén 55 
éves Miskolci Szimfonikus Zenekar a 
2018-as évnek? 
Úgy gondolom, hogy az immár bevált és 
népszerű, a közönség által keresett és ked-
velt műsoron és programokon nem fogunk 
változtatni. Azonban továbbra is készülünk 
különlegességekkel a komolyzenét kedvelők 
számára. Az előző évadban például csatla-
kozott helyszínként az edelényi L’Huillier-Co-
burg kastély is, ahol két koncerttel volt jelen 
a zenekar, ezt folytatnánk a jövőben is. Ezek-
nek a hangversenyeknek a jelentősége a ze-
nekar számára, hogy a közönség jellemzően 
fiatalokból, családosokból, nem a hagyomá-
nyos bérlői közönségből áll.

Boldizsár Csongor 
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26 Trend&Tech

Minden korszak rendelkezik sajátos formákkal, 
anyagokkal, színvilággal és egyéb stílusje-
gyekkel, melyeket a divat maghatározó trend-
jeinek tartunk. Ezek olyan irányvonalak, melyek 
hirtelen jöttek be, vagy épp mennek ki, majd 
később, megújult, átalakított változatban akár 
visszatérhetnek újra a divat világába.  A tavalyi 
és az idei év inspirációforrása a ’70-es és ’80-
as évek, ahol jelentős szerepet kapott például a 
váll hangsúlyozása, a puffos ujjal ellátott ruha-
darabok, a rojtok, a csipke vagy a virágminta.  
Nehéz feladat lenne pontosan meghatározni, 
hogy napjainkban mit tartunk divatosnak, ezért 
úgy döntöttem, a cikk megírásához az egyik 
legnépszerűbb képmegosztó oldalán látotta-
kat használom fel segítségül. Számos divattal 
foglalkozó profillal találkoztam, ahol szemügy-
re vettem a jelenleg felkapott ruhadarabokat 
és trendeket.  Jellemzően előtérbe kerültek a 
sportos és a sportosan elegáns, kicsit lazább 
stílus ruhadarabjai. Ami a színeket illeti, az örök 
klasszikus fekete, szürke és fehér mellett a pi-
ros, a púderszín, a zöld és kék árnyalatai, illet-
ve a fényesebb ezüstösebb vagy aranyosabb 
színekkel találkoztam a leginkább. 
Amit a képmegosztó oldalon láttam a divatot 
diktáló világmárkák legtrendibb és legdrágább 

darabjai voltak. A valóságban jel-
lemzően elérhetőbbek számunkra 
azok a ruhadarabok melyeket ha-
sonló szabásminta és anyag sze-
rint készítenek el, azzal a pozitív 
különbséggel, hogy sokkal bará-
tibb áron férhetünk hozzájuk. Az 
úgynevezett „fast fashion” márkák 
(például a H&M, C&A, Zara stb.), a 
világmárkák által trendinek titulált 
ruhadarabok hasonmásait készítik 
el, melyek megfelelnek az aktuá-
lis trendeknek, ráadásul a legtöbb 
ember számára elérhető áron.
A divat követése természetesen a 
szabad akaraton múlik, viszont a 

megjelenésünket nagymértékben befolyásolja 
a viseletünk így a divat egyfajta iránymutatás-
ként is funkcionálhat. Léteznek általános íratlan 
öltözködési szabályok, melyeket az adott idő-
szak, alkalom és helyszín határoz meg, ame-
lyeket azért érdemes betartanunk. Azonban a 
mindennapokban a trendek folyamatosan vál-
toznak, aminek nem könnyű feladat megfelelni, 
és természetesen nem is szükségszerű. A divat 
mindíg meghatározott, de fontos, hogy az ízlé-
sünknek és a személyiségünknek megfelelően 
válasszuk ki, hogy számunkra mely ruhadarab 
és stílus az igazán trendi. 

Kovács Eszter

A tavalyi év sok izgalmat tartogatott számunkra a divat szempontjából is. Minden időszak-
nak megvannak a maga divattrendjei, mi pedig igyekeztünk előre vetíteni néhány 2018-ra 
jellemző jellegzetességet.

MIK leszneK 2018 dIvattrendjeI?

Fotó: internet
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27élet-forma

Egy Smart Home három fő részből 
áll: először is szükség van egy kom-
munikációs csatornára, amelyen az 
eszközeink egymáshoz csatlakoz-
hatnak. A következő nagy csoportba 
az érzékelők és a beavatkozók tar-
toznak, végezetül pedig a központi 
vezérlőegység, amely megkapja az 
érzékelők adatait, és kiosztja a fel-
adatokat a beavatkozók között. Ez 
hívják IoT-nek (Internet of Things), 
minden minket körülvevő technikai 
eszköz, berendezés egy hálózatra 
csatlakozik és kommunikál egymás-
sal.
A rendszert meg tudjuk tanítani a szokásaink-
ra, illetve érzékeli is a jelenlétünket – például 
egy matracba rejtett mozgás- és hangérzéke-
lő eszköz, valamint a beállított ébresztő ada-
tainak segítségével a reggeli felkelés előtt a 
vezérlőegység magasabb hőmérsékletet állít 
be, felhúzza a redőnyöket és felteszi a kávét.
A klíma-, világítás- és biztonságtechnika 
mellett az okos otthonok szórakoztatáshoz 
kapcsolódó eszközei a legkelendőbbek – és 
már nem csak a nappaliban és hálószobá-
ban elhelyezett hangvezérlésű projektorokra, 
házimozirendszerekre és hangulatvilágításra 
kell gondolni. 
A CES 2018 (Consumer Electronics Show) 
rendezvényen a számos szórakoztató-, jár-
műipari és egészségügyi eszköz és robot 
mellett bemutattak egy olyan fürdőszobai 
tükröt, amely hangunkra képernyővé vá-
lik, és például a reggeli készülődés közben 
megnézhetjük rajta a híreket, zenét hallgat-
hatunk és ellenőrizhetjük az időjárást. A Las 
Vegas-i rendezvény, amelyen idén csaknem 
200 ezer ipari szakember és több mint 4000 
kiállító cég vett részt egyébként nyilvánvaló-
vá tette, hogy a számítástechnika következő 

evolúciós lépcsője a hang – először számító-
gépünk volt, majd okostelefonunk, most pedig 
hangasszisztensünk (például Siri, Amazon 
Alexa vagy Google Assistant). 
A rendezvényen az LG bemutatta a ThinQ 
Fridge névre keresztelt hűtőgépét, amelynek 
legnagyobb újdonsága abban rejlett, hogy 
egy képernyőn keresztül az ajtó kinyitása nél-
kül megnézhetjük, mi található a belsejében. 
Ezenkívül figyelmeztet bennünket, ha egyes 
élelmiszereinknek közeledik a lejárati ideje, 
valamint a benne található alapanyagokból 
recepteket is összeállít kérésünkre. Ahogy az 
okos otthonok eszköztárának nagy részével, 
a ThinQ esetében is működik a távelérés, te-
hát bevásárlás közben ellenőrizhetjük, hogy 
valóban minden a kosarunkba került-e, amit 
szerettünk volna beletenni. 
És hogy mi ezen rendszerek hátránya? Első-
sorban kérdéses a rendszerek biztonsága, 
amiről a napokban kiderült, hogy meglehe-
tősen hiányos. Továbbá mi lesz azzal a ren-
geteg adattal, és valóban szükségünk van 
mindezen újításokra? 

Boldizsár Csongor

27

a jövő otthonai
Lassan három éve, hogy Marty Mcfly Welcome Party-t tartottunk, azonban a Vissza a jövőbe 
II-ben látható technikai újítások közül jónéhány a mai napig sem valósult meg. Az alábbi 
cikkben közelebbről megvizsgáljuk, hogy mit jelent pontosan a manapság sokszor használt 
okos otthon kifejezés.

Trend&Tech
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Közhelyekkel élve a számok nem 
hazudnak. 2017-ben a Világ 10 
legnagyobb mobiltelefonokat 
gyártó vállalatai között 8(!) ázsiai 
cég volt. A statisztikát az alapján 
készítették el, hogy az adott cég 
hány %-ban részesedik globális 
szinten a mobiltelefonok eladásá-
ból származó összjövedelemből. 
Természetesen akadnak közte 
régi megbízható márkák is, de 
olyanok is, amelyek az elmúlt 
néhány évben nagyon magasra 
tornázták fel magukat a ranglis-
tán. A statisztikában a két nem 
ázsiai vállalat a lista 2. helyén szereplő Apple, 
valamint a 10. Alcatel. A rangsor többi helyén 
számomra meglepő módon dél-koreai, kínai és 
indiai mobiltelefon gyártó cégek szerepelnek. A 
lista első helyén a Samsung áll, amely neves 
dél-koreai vállalat. Róluk nem fogok sok szót 
ejteni, mert a Samsung korán sem nevezhető 
feltörekvő vállalatnak, ehhez pedig elég annyit 
megemlíteni, hogy a Világ egyik legnagyobb 
fogyasztóvédelmi szervezete a Consumer 
Reports időről-időre kiadja a legjobbnak vélt 
mobiltelefonok listáját, amelyet 2017-ben a 
Samsung Galaxy S8+ vezetett. A többi mára 
már nevesnek ítélt ázsiai márka között van 
olyan, ami nagy hírnévnek örvend nálunk is, 
de akadnak közöttük hazánkban nagyon cse-
kély körökben ismert nevek. Ki ne ismerné a 
Huawei-t, a Xiaomi-t, LG-t, ZTE-t vagy a Leno-
vot? Azonban igen előkelő helyen szerepel az 
Oppo, illetve a Vivo is, amelyeket, valljuk be, 
hogy kevésbé ismerünk, de hamarosan a ten-
denciát követve nálunk is elterjedhetnek.
Napjainkra a kínai Huawei is gyárt már 
csúcskategóriás telefonokat a kis és közép 

árkategóriások mellett, így indokolt a listán el-
foglalt 3. helye.
Nyilván ezek csak a rangsorban szereplő már-
kák, és még nem is említettük, hogy ezeken kí-
vül számtalan kisebb vállalat is van (pl.: Meizu, 
OnePlus, Coolpad, Micromax, Karbon, Xolo, 
Smartfren, Himax, Mito, Cherry Mobile, MyP-
hone, i-mobile, QMobile).
E vállalatok javarésze kis és közép árkategóri-
ás telefonokat gyárt. Bár nem lehet általánosí-
tani, de sokra jellemző, hogy kinézetileg hajaz 
a Samsung, illetve Apple készülékekre. 
Ezen telefonok legnagyobb pozitívumai, vall-
juk be, hogy olcsók, de azt sem szabad szem 
elől téveszteni, hogy ár-érték arányban mindig 
jól teljesítenek. A funkciókat tekintve ne vár-
junk annyit tőlük, mint egy felső árkategóriás 
telefontól. A legtöbbre igaz, hogy az akkumu-
látorok gyenge teljesítményűek, azonban, ha 
valaki 50000 Ft alatt akar telefont venni, ezek 
között a legtöbb igényét kielégítő készülékeket 
fog találni!

Németh Niki

Az élet sok területén felmerül, hogy jobbat minél olcsóbban. Nincs ez másképpen, akkor sem, 
ha az ember telefont szeretne vásárolni. A következőkben az elmúlt pár évben feltörekvő 
ázsiai telefonokról fogok néhány szót szólni.

ázsIaI telefonMárKáK térhódítása

Fotó: internet
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Úgy gondolom, a sorozat első 
évada tartotta legszorosabban 
a könyv cselekményét, ellenben 
a későbbi évadokban egyre na-
gyobb eltérések voltak. Szerin-
tem ennek az oka az, hogy a 
könyvekben lévő, egyre sűrűsö-
dő cselekmény-, és szereplőhá-
lózatot nem lehetett volna, olyan 
módon a képernyőre vinni, hogy 
az a nézők számára követhe-
tő és érthető legyen. Azonban 
mindezek ellenére a lehetőségre 
álló időt kihasználva, a változta-
tásokkal együtt véve is izgalmas, 
a történet fő cselekményét tekintve pedig a 
könyvhöz hiteles sorozat készült. Már George 
R.R. Martin is úgy nyilatkozott, hogy különálló 
történetként kezeli a könyveket és a sorozatot. 
Nézzük, miért!
A legszembetűnőbb különbség, amely ed-
dig nem járt következményekkel, hogy pár 
szereplő neve más a könyvben, mint a so-
rozatban (pl. Yara Grejoy – Asha Grejoy). 
Valószínűleg a sorozatban, azért került meg-
változtatásara a neve, hogy ne lehessen Os-
hával összekeverni. 
Mint, mondtam eddig nem okozott bonyodal-
mat a már említett eltérés, de ha Havas Jon 
valójában Aegon Targaryen, akkor a könyvek 
rajongói elfelejthetik, hogy az abban valóban 
megjelenő Aegont viszont lássuk. Így egy je-
lentős szál kimarad a sorozatból, ami akár a 
végkifejletet is befolyásolhatja. 
A sorozatban nem meglepő, ha fontos sze-
replők halnak meg. Több esetben már olyan 
szereplőket sem láthatunk viszont a képer-
nyőn, akik a könyvben még nagyon is élnek. 
Természetesen a legtöbbször ezeknek is meg 
van a magyarázatuk, mert egy mozdulattal is 

nagyon meg lehet bonyolítani a cselekményt. 
Például: ha Robb Stark felesége, Talisa (vagy 
a könyv szerint Jeyne) túléli a Vörös Nászt. 
Valamint a sorozatbeli értelmetlen halálokat 
gyarapítja Mance Rayder, Ser Barristan Sel-
my és Jojen Reed halála, akik a könyvben 
nagyon is tevékenyek.
Annyi mindent fel lehetne ide sorolni még, 
hogy a teljesség igénye nélkül megemlítem, 
hogy aki nem olvasta a könyvet, nem tudhat-
ja, hogy Doran Martellnek van még egy fia, és 
lánya, akik Targaryen jegyesek a megegye-
zések szerint, vagy, hogy ki is volt Bűzös a 
kezdetekkor, esetleg ki Lady Stoneheart, nem 
beszélve arról, hogy Sansa Stark a sorozat-
ban Jayne Pool életét szenvedi végig.
Kétségtelen, hogy nagyon gazdag leírások-
kal találkozhatunk a könyvben, de a sorozat 
felülmúlhatatlan vizuális effekteket használ. 
A sorozat legújabb évadára is több mint egy 
évet kell vári, de az biztos, hogy a könyvsoro-
zat utolsó két kötet, olyan lassan készül, hogy 
már az új könyvek fogják nyújtani a megle-
petést.

Németh Niki

trónoK harca:
Könyv vs. sorozat
Jómagam lelkes olvasója vagyok a könyvsorozatnak is, de meg tudom érteni azokat, akik 
nem vállalkoznak az eddig megjelent öt kötet elolvasására, mert valóban nagy elszántság 
kell hozzá. Most nézzük végig kicsit tételesen, hogy melyek a legfontosabb különbségek a 
könyv és a sorozat története között.

Fotó: internetMEGAZIN
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Dosztojevszkij világhírű regénye a bűn és a bűntudat témakörét járja körül. Kerülhet-e az 
ember olyan élethelyzetbe, amelyben elfogadott az ölés? Dönthetünk-e mások élete és 
sorsa felett? Mik a következményei egy torz eszme követésének?

Szabó Máté rendezésében, Hársing 
Hilda színpadra alkalmazásával volt 
látható a Miskolci Nemzeti Szín-
házban Dosztojevszkij leghíresebb 
műve, a Bűn és bűnhődés. A néző-
tér, mint minden előadáson, most 
is teljesen megtelt. A rendező és a 
dramaturg már egyszer színpadra 
vitte a művet Szonya címmel, ekkor 
a lány nézőpontjából mutatták be az 
eseményeket. A Miskolcon látható 
előadást objektív panorámaképnek 
nevezi Szabó Máté, amelyben egy-
mással összefüggő élettörténeteket 
láthatunk.
Az előadás legfőbb kérdése, hogy igaza 
van-e Raszkolnyikovnak, amikor azt mondja, 
az embereket két csoportra oszthatjuk: kö-
zönséges és nem közönséges, tehát a többi 
felett állókra, akik dönthetnek mások felett, 
akik a magasztos cél érdekében akár ölhet-
nek is, és nem büntethetők meg ezért. Sőt, 
ezzel jót tesznek, az emberiség érdekében, 
mert kinek is hiányozna egy kártékony féreg, 
egy vén uzsorásasszony, aki mindenkinek 
csak a vérét szívta? És mi van a húgával? – 
kérdi Szonya. – Az baleset volt. – jön a felelet.
Raszkolnyikov (Feczesin Kristóf) 

szenvedését, meghasadását, a bűntudatba 
betegedését követhetjük végig, mindemellett 
pedig rengeteg más szereplő élettörténe-
tét ismerhetjük meg, amelyek cseppet sem 
boldogabbak a főszereplőnkénél. Katyerina 
Ivanovna (Szirbik Bernadett) nem tud ételt 
adni a gyermekeinek, mert a részeges férje 
a saját családját is meglopja, Raszkolnyikov 
húga kész belemenni egy érdekházasságba, 
és mindeközben Porfirij rendőrfőnök (Fandl 
Ferenc) sajátos módszerekkel szorítja sarok-
ba a lehetséges gyilkost. De a legérdekesebb 
talán mégis Szonya (Mészöly Anna), akiben 
társra talál Raszkolnyikov, és oly’ mértékben 
hasonlatosnak tartja magához, hogy legféltet-
tebb titkát is megosztja vele.
Szonya tanácsa egyszerű: vállald a szenve-
dést! Persze megfogadni sokkal nehezebb, 
így végül maga a néző sem tudja, megköny-
nyebbülést hoz-e a darab lezárása? A mozgó 
díszlet kinyílik, mögötte előbukkan a zenekar, 
a hó hullani kezd, és az utcát megtölti a jól 
ismert szereplőgárda. Ez az utolsó kép füg-
gővéget sugall, a darab nem zárul le teljesen, 
a nézők a valós hóesésben hazafelé tartva is 
magukkal viszik a látottakat.

Tóth Evelin

Bűn és Bűnhődés

Fotó: Gálus Mihály Samu MEGAZIN
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Fotó: internet

grecsó KrIsztIán – harMInc év napsütés

Kultúra 31

Vajon a család jelentheti-e nekünk az otthont az időben, vagy minden alkalommal újra meg 
kell küzdenünk ezért az otthonosságért? Grecsó Krisztián történetei legszemélyesebb em-
lékeinket idézhetik fel: a nagymamákkal töltött nyarakat, a szabálytalan karácsonyestéket, az 
önálló élet első bizonytalan lépéseit, a hosszú vágyakozásokat és a rövid találkozásokat.

Az egyetemi könyvtárban nem csak szak-
könyveket, de szabadidős olvasmányokat is 
találhatunk. Ezeket pedig mindig próbálják 
bővíteni a legfrissebb megjelenésekkel. Ér-
demes szétnézi az újdonságok polcán, mi 
is ott találtuk meg Grecsó Krisztián legújabb 
kötetét.
Háy Jánoshoz hasonlóan, de mégis valahogy 
máshogy ragadja meg az író a falu, az otthon 
és a nosztalgia fonalát. Bár novelláskötet, 
mégis összefüggnek a történetek, és az író 
életére legnagyobb hatást gyakoroló momen-
tumok azok, amik belekerültek. Rengeteg 
dologról olvashattunk ebben a könyvben, volt 
itt rengetek étel, karácsonyi hagyományok, 
nagymamás kirándulások, osztálytalálkozó, 
malacvágás, csajozás és még több csajozás, 
és mindezek olvasása közben az olvasó fel-
fedezheti bennük önmagát, saját gondolatait, 
szorongását és örömét.
Lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják, mi-
ért is érdekes az, ami igazából velük is meg-
történhetne? A színtiszta valóságot közvetítő 
történetek sokkal közelebb tudnak férkőzni az 
olvasójukhoz, főleg akkor, ha magukra és a 
saját érzelmeikre ismer-
nek olvasás közben. De 
az élet apró örömeire 
való rámutatás segíthet 
azok felismerésében is. 
A Harminc év napsütés-
ben az otthon, a család 
az, ami a középpontban 
áll, és amiről mindenki 
legalább egyszer elgon-
dolkodik. Főleg az egye-
temisták körében merül 
fel az elszakadás, az 
otthonosság keresése, 
megteremtése, a saját 

lábra állás témája, így ennek a korosztálynak 
tud a legtöbbet adni ez a mű.
Mindegyik novella rövidke és nagyon érdekes 
ebben a könyvben, és ilyen rövid terjedelem-
ben is kielégíti az olvasó érdeklődését. Érde-
kesség, hogy van egy három oldalas novella, 
amely egyetlen körmondat. Ez jól szemlél-
tetheti azt, ahogyan az emberek mesélnek: 
megállás, levegővétel nélkül, egyetlen nagy 
mondattá alakítva a mondanivalót, ezzel vé-
dekezve az ellen, hogy bárki félbeszakíthas-
sa azt.
A Harminc év napsütés erős stílusú és témá-
jú mű, és elég megosztó, mert vagy nagyon 
szereti az ember, vagy egyáltalán nem. Mi 
ajánljuk ezt a könyvet az igaz történetek sze-
retőinek, mert egy kerek egész életről olvas-
hatunk, és ezt nem szakítja meg csapongás 
és megszakítások a novellák között.
„Az egyetlen ember, aki sört kért ott magának, 
megszólít, hogy írjam meg az életét, mert 
gyönyörű és rettenetes élete van; ahogy min-
denkinek, gondolom, az élet csak gyönyörű 
és rettenetes tud lenni, másmilyen nem.”

Tóth Evelin
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A térinformatika térbeli vonatkozású adatok-
kal foglalkozik – ez egy elég tág területet ölel 
fel, tulajdonképpen mindent, amit térképez-
ni lehet. Ilyen például a talajok jellemzőinek 
térbeli elemzése, a közlekedési útvonalak 
forgalmának vagy az egyetem vonzáskörze-
tének vizsgálata stb. A térinformatika ezen 
adatok összegyűjtését, tárolását, elemzését, 
a térbeli összefüggések feltárását és digitá-
lis térképi megjelenítését valósítja meg. Egy 
egyszerű példának felhozható, amikor a hall-
gatók kézi GPS vevővel felmérik az Egye-
temváros egyes objektumait, pl. névtáblával 
jelzett fáit vagy a kerékpártárolók pontos 
helyzetét – majd számítógép segítségével 
egy friss, digitális térképet rajzolnak meg az 
egyetemről. 
A FLOODRESC pályázatnak volt egy köz-
vetlen előzmény pályázata, amely a FLOOD-
LOG nevet viselte. Azt a projektet az Európai 
Unió értékelő bizottsága rendkívül pozitívan 
véleményezte. Ez tartalmában hasonlított az 
új pályázathoz, azonban amíg a 2010-ben 
indult FLOODLOG a Bódva vízgyűjtő terü-
letét vizsgálta, most a Hernád folyó vízgyűj-
tője áll a középpontban. Az előző pályázat 

apropója a 2010-es Bódva árvíz volt, ekkor 
merült fel az igény egy olyan térinformatikai 
rendszer fejlesztésére, amellyel a katasztró-
favédelem munkáját tudják támogatni. Már 
a FLOODLOG megvalósítása közben is 
megfogalmazódott az igény a többi megyei 
vízfolyás modellezésére, hiszen nem csak 
a Bódva veszélyes, hanem tulajdonképpen 
az összes többi vízfolyás is. A november-
ben indult FLOODRESC konzorciumában a 
Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika 
Intézetén kívül a Kassai Műszaki Egyetem, a 
kassai Biztonsági Menedzserképző Főiskola, 
a Holocén Természetvédelmi Egyesület és a 
program elsődleges jövőbeni felhasználója, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság vesz részt.
Első lépésként magát a térinformatikai adat-
bázist kell létrehozni a magyar és a szlovák 
oldalon egyaránt, hiszen a Hernád mindkét 
országot érinti. Ebben minden olyan téradat 
rétegnek benne kell lennie, amely az árvíz-
védelem kapcsán fontos lehet – például el-
engedhetetlen a jó térbeli felbontású, pontos 
domborzatmodell, az úthálózat, az ingatlanok 
elhelyezkedése (és a bennük élő lakosok 

árvízvédelMI rendszer fejlesztése 
a MIsKolcI egyeteMen
A 2017 novemberében elindult FLOODRESC pályázat kapcsán beszélgettünk Dr. Vágó 
Jánossal, a Földrajz-Geoinformatika Intézet docensével.  A FLOODRESC pályázat célja egy 
olyan döntéstámogató rendszer létrehozása, amely elősegíti az árvizek elleni védekezés 
hatékonyságának növelését, ehhez pedig a térinformatika eszközeit használja fel.
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száma), a védelemhez szükséges eszközök, 
járművek lelőhelye, valamint a potenciális be-
fogadóhelyek elhelyezkedése és kapacitása. 
A FLOODRESC abból indul ki, hogy nem 
sikerül a mederben tartani a vizet, tehát gát-
szakadást feltételez. A kifejlesztésre kerülő 
elöntési-árvízi modell bemenő adataként meg 
kell adni a gátszakadás pontos helyét és ki-
terjedését, ami alapján a modell képes az 
árvíz időbeli lefutását időben előre megmu-
tatni. Tehát láthatjuk, hogy egy-két óra vagy 
akár egy-két nap múlva mekkora területet önt 
majd el a folyó, ha nem csökken az érkező 
vízmennyiség. Az elöntési modellre egy szin-
tén térinformatikai alapú logisztikai elemző al-
kalmazás épül, amely először meghatározza 
a veszélyeztett értékeket: a felhasználónak 
pontos információja lesz arról, hogy hány 
embert érint az árvíz, mennyi állatot kell ki-
telepíteni és melyek azok az utak, amelyek 
már járhatatlanok. Ezt követően a kapaci-
tás- és járattervezés nevű funkció megha-
tározza, hogyan lehet a leghatékonyabban 
eljuttatni a kitelepítendő embereket a legkö-
zelebbi befogadóhelyre (hány járművel, hány 
fordulóval, melyik még járható útvonalon). 
A pályázat környezeti hatásvizsgálattal is fog-
lalkozik, azt is megpróbálják modellezni, hogy 
az egyes szennyezőforrások (például egy 
szennyvíztelep, egy állattartótelep vagy egy 
hulladéklerakó) árvíz esetén milyen hatást 
gyakorolnak az élő és élettelen környezetre. 

Ezek elöntése esetén a környezetbe kikerülő 
szennyezőanyagok veszélyeztethetik a fel-
színi, a felszín alatti vizeket, illetve magát a 
talajt is. Ezenkívül még azt is vizsgálják, hogy 
járványügyi szempontból milyen hatásai le-
hetnek az árvíznek, tehát azt próbálják kiderí-
teni, hogyan lehetne hatékonyan megelőzni a 
betegségek terjedését.
A kétéves futamidővel rendelkező pályázat 
első négy hónapja abból áll, hogy felmér-
jék, milyen adatok szükségesek egyáltalán 
a program felépítéséhez, majd ezt követi a 
konkrét adatbegyűjtés és adatbázisépítés. 
Ez bonyolult folyamat, mert a határon átnyúló 
adatokat térben és tartalmukban is pontosan 
kell egymáshoz illeszteni. Másrészt pedig 
nem minden adat érhető el könnyen és in-
gyenesen, a centiméterre pontos domborzati 
adatokat egy repülőgépre szerelt lézerszken-
ner gyűjti majd össze, ezeket meg kell vásá-
rolniuk. A FLOODRESC pályázat összesen 
450 ezer euró támogatást nyert el, ennek 
körülbelül a harmadát maga az adatbázis fel-
építése igényli.
A kifejlesztésre kerülő rendszert a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szakemberei fogják 
használni, akik nem csak éles helyzetekben 
alkalmazhatják az elkészült programot, ha-
nem bizonyos forgatókönyveket előre is le-
játszhatnak, ami a bevetésirányítási tervek 
készítésénél is hasznos segítség lehet. 

Boldizsár Csongor 
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Fotók: Földrajz-Geoinformatikai Intézet
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34 Hagyományaink34 Sport

TÓCSNI
Hozzávalók: (4 fős kollégiumi szoba részére)
• 1 kg burgonya
• 1 csapott evőkanál só bors és Erős Pista
• 1 teáskanál fokhagymagranulátum 
• 9 evőkanál liszt
• 2 tojás
• zsír esetleg olaj a sütéshez 
• sör (természetesen magadba) 

Első körben meghámozzuk a már előre jól meg-
mosott burgonyát, így elkerülve bármi olyan
szennyeződést, amelyet később csak alko-
hollal tudnánk fertőtleníteni. Előveszünk egy 
nagyobb reszelőt, amelynek a kisebb lyukú 
részén lereszeljük a krumplit. Ez a recept leg-
megterhelőbb része, de ilyen meny-
nyiség mellett kb. tizenöt perc alatt 
lereszelhetjük. A reszelt burgo-
nyáról leöntjük a keletkezett levet, 
és egy nagy tálba tesszük. Mehet 
rá a só és a bors, ne finomkodjunk 
vele, mert a burgonyamassza sok 
fűszert felvesz. Ráütünk két tojást, 
összedolgozzuk a liszttel, a fok-
hagymagranulátummal és egy kis 
Erős Pistával, hogy pikáns legyen. 
Egy serpenyőben zsírban vagy es-
etleg olajban megsütjük.
Egy közepes méretű tócsnihoz 
egy evőkanálnyi masszát kell el-
simítani a serpenyőben. Ügyeljetek 

arra, hogy ne legyen hajszál vékony, mert 
akkor kiszárad, bár van, aki így szereti. 
Amint a szélén látjátok, hogy barnul, egy 
villával már meg is fordíthatjátok. Itatós 
papírral lefedett tányérra tegyük, hogy a 
még rajta lévő zsírt felszívja. Az ételt ugya-
nígy lehet elkészíteni cukkíniből is. Ha olíva 
olajon vagy kókuszzsíron sütitek, akkor még 
diétás is lesz, ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a 
cukkinit a nagyobb lyukú reszelőn reszeljétek 
le. Az elkészült ételt tejföllel is lehet tálalni. 

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

#zseller

tócsnI
Itt az újév, mindenki megfogadta, hogy diétázik, többet sportol, kevesebbet iszik, dohány-
zik. Ezektől a fogadalmaktól mára már a nagy többség elállt, persze tisztelet a kivételnek. 
Éppen ezért egy nagyon hagyományos ételt hoztam el számotokra, amelynek elkészítésen 
igen egyszerű és elég gyors is. Ez a tócsni. Természetesen, ahogy itt mondják, de hívják még 
lapcsánkának vagy macoknak is. Kezdjünk is hozzá.

Így fozz a koliban!

Fotó: #zseller MEGAZIN
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35JÁTÉK

A keresztrejtvény megfejtését március 15-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com e-mail cím-
re. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés februári szám. Ne felejtsétek el továbbá 
feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejtésekért értékes nyereményeket 
sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-oldalunkon értesítjük a nyere-
mények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik mindkét 
megfejtést beküldik!
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