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Február 23-án került sor egyetemünkön 
a már hagyománnyá vált közgazdász 
bálra. A korábbi évek sikerei miatt idén a 
rendezők 400 főre emelték a bál befoga-
dóképességét. Így tehát még több hall-
gatónak adták meg az esélyt, hogy egy 
felejthetetlen estével zárják le a vizsga-
időszak fáradalmait, és újult erővel ves-
sék bele magukat a következő félévbe. 
Az eseményt Gyenge Norbert, a Hallga-
tói Önkormányzat elnöke nyitotta meg, 
majd Veresné dr. Somosi Mariann, a 
Gazdaságtudományi Kar dékánja is fel-
szólalt. Az est házigazdája Veres László 
volt.
Ami a fellépőket illeti, az idei évben a 
Ködmön Táncsport Egyesületre esett a vá-
lasztás. Míg a legkisebbek sambát, cha-cha-
chát, rumbát és jive-ot adtak elő, addig a fel-
nőttek a standard táncokkal ismertették meg 
a bálozó közönséget. A fellépők után kezdetét 
vette a svédasztalos vacsora. A Gasztromű-
hely konyhájából különböző finom fogások 
kerülhettek a résztvevők asztalára. Mindenki 
megtalálta az ínyére való falatot. A vacsorát 
ismét táncbemutató követte, ahol a már is-
mert táncosok újabb ruhakölteményekben 
álltak színpadra. Ezt követően Burai Krisz-
tián alapozta meg az este további részére 
a hangulatot. Őket 10 óra magasságában a 

Sky Fanatic váltotta le. Felcsendült a gazdász 
gólyák számára jól ismert Gyere, igyál még! 
című szám is, ami a hangulatot a tetőfokára 
emelte. A bál harmadik, egyben utolsó együt-
tese, a Desperado muzsikájára pedig teljesen 
megtelt a táncparkett.
Természetesen ebben az évben sem marad-
hatott el a bálkirálynő-választás. A nyolc fiatal 
szépség közül a legszebbnek ebben az év-
ben Szabó Szilvia bizonyult.  
A koronázást követő nyereménysorsoláson 
többek között mozijegyet, borválogatást, 
fürdőbelépőt, ajándékcsomagot és számos 
egyéb értékes ajándéktárgyat vihettek haza 
a szerencsések.  A sorsolással a hivatalos 

program véget ért, és megkez-
dődött a hajnalig tartó „erezd el 
a hajam”. 
A HÖK és a kari vezetőség idén 
is kitett magáért. Az est fényét 
az ízléses díszítéssel, valamint 
a profi fotózással is tovább 
emelték. Ezzel is biztosították, 
hogy a bál minden résztvevője 
számára maradandó élmény 
legyen az este. Munkájukért 
most is, mint mindig, nagy há-
lával tartozunk. 

Somoskői Dóra

Fergeteges hangulat, meglepetésfellépők, élőzene és hajnalig tartó mulatság jellemezte az 
idén 14. alkalommal megrendezett közgazdász bált. 

14. közgazdász bál

Fotók: Lengyel ZsoltMEGAZIN
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Milyen utat kellett 
bejárnia jelenlegi 
pozíciójához? 
A Földes Ferenc Gim-
náziumban végeztem, 
speciális matemati-
ka tagozaton. Innen 
ered az érdeklődé-
sem a természettu-
dományok iránt, így 
választottam a villa-
mosmérnök szakmát, 
ami ekkor még csak 
a Budapesti Műszaki 
Egyetemen működött. 
Később feleségemmel 
döntöttünk úgy, hogy Miskolcon szervezzük 
meg családi életünket. Oktattam a Kazinc-
barcikai Vegyipari Automatizálási Főiskolán, 
majd miután a kar integrálódott a Miskolci 
Egyetembe, mi is bekerültünk a körforgásba. 
Illetve ezzel egyidejűleg elindult a korábban 
automatizálási mérnöknek, később villamos-
mérnöknek nevezett képzés. Továbbképzési 
és gazdasági kapcsolatok dékánhelyettese 
lettem Illés Béla professzor úr dékánsága 
alatt. Én készítettem el a villamosmérnöki 
mesterszak akkreditációs anyagát. Ennek a 
pozíciónak betöltése alatt nagyon sokat ta-
nultam dékán úrtól, így bátorságot szereztem 
ahhoz, hogy tavaly nyáron rektor úr megtisz-
telő felkérésére igent merjek mondani, és be-
töltsem az intézményfejlesztési és kapcsolati 
ügyekért felelős rektorhelyettesi pozíciót.

Milyen feladatokat lát el az alábbi pozíci-
óban? 

Az oktatás tekintetében a duális képzés ko-
ordinálása, illetve az ózdi és sátoraljaújhelyi 
kihelyezett képzésnek a gondozása a fel-
adat. A korábban előkészített és bejáratott 
rendszert kellett átvennem és folytatnom. Így 
talán könnyebb dolgom volt. A legnagyobb 
kihívás a munkámban az ózdi telephelyen 
a mérnökinformatikus képzés beindítása, a 
tavaly elindított anyagmérnöki és szociális 
munkás szak mellett. 

Miért pont Ózdon és Sátoraljaújhelyen in-
dultak el ezek a képzések?
Nagyon jó kérdés. Rektor úr az elmúlt he-
tekben továbbított nekünk egy tanulmányt, 
amelyben elemezték a felsőoktatást, hogy 
milyen távolságból, illetve mennyi idő alatt 
lehet elérni a legközelebbi képzőhelyet. 
Ezen a térképen megyénkben az ózdi és a 
sátoraljaújhelyi térséget mutatta a legsöté-
tebb színnel, tehát onnan a legnehezebb és 

Interjú dr. Czap lászló, IntézményfejlesztésI és 
kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes úrral

Fotó: Sivák Koppány MEGAZIN
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Ismét lejárt a felvételi jelentkezés ideje. Hamarosan kiderül, a jelentkezők közül ki nyert felvételt az 
általa választott felsőoktatási intézménybe, illetve hány tanuló kezdi meg duális képzésben egye-
temi éveit. A téma érdekeltje Dr. Czap László, intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős 
rektorhelyettes, akivel interjút készítettünk.
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legidőgényesebb megközelíteni a miskolci 
campust. Ezen szakok létrejöttével azok is 
vállalják a felsőoktatásban való részvételt, 
akik eddig a távolság miatt nem tették meg. 

Összességében mondhatjuk azt, hogy 
ezen képzések elindítása beváltotta a hoz-
zájuk fűzött reményeket? 
Meglátogattam a telephelyet, és a hallgatók 
nagyon pozitívan nyilatkoztak. Meg voltak/
vannak elégedve a képzéssel, és nagyon 
örültek, hogy helyben tudnak továbbtanulni. 

Térjünk át a duális képzések helyzetének 
alakulására! Miként van jelen egyetemünk 
életében?
A munkáltatók véleménye szerint a felsőokta-
tási duális képzés sikertörténet. Az első duális 
képzésben résztvevők most harmadévesek, 
ott tudjuk lemérni, hogy a munkáltatók meny-
nyire elégedettek. A cégek számára maximá-
lisan előnyös, hogy már az egyetemi évek 
alatt van módjuk megismerni a hallgatókat, 
és a további terveiket az alkalmazás tekinte-
tében eszerint alakítják. A másik mérőszám, 
amit az egyetemi előmenetelük vizsgálatánál 

megállapítottunk, hogy annak ellenére, hogy 
a hallgatók duplán leterheltek, a kredittelje-
sítésük, illetve az átlagaik is néhány tizeddel 
jobb a nem duális hallgatók eredményeinél. 
Bizonyára lehet különbség a hallgatók képes-
ségeiben is, de én inkább abban látnám az 
eltérést, hogy a duális hallgatók elsajátítanak 
egy vállalati kultúrát, ahol megismerkednek a 
kötelességteljesítéssel, ami valljuk be, nem 
minden hallgatónál tudatosul. Ennek a moti-
váltságnak tulajdonítom elsősorban azt, hogy 
mind a két helyen teljesítve is megállják a he-
lyüket és eredményesebbek egyetemi tanul-
mányaikban. 

Hozhatnak-e többlet bevételt, illetve plusz 
kutatási lehetőséget egyetemünk számá-
ra?
Szoros a kapcsolat a cégekkel, és ahogy a 
kutatás, fejlesztés kiterjeszthető a duális kép-
zésekre, úgy ez fordítva is igaz. 

A rektorhelyettesi pozíció mellett mennyi-
re tud az oktatásra és a saját kutatásaira 
koncentrálni?
A korábbi tárgyaimat változatlanul gondo-

zom. Nyilvánvalóan a kutatásra kevesebb 
idő marad, de a beszéd-feldolgozási vizs-
gálatokat továbbra is folytatom. A vizuális 
beszédfeldolgozás az én területem, de az 
utóbbi időkben a vizuális beszédszintézis 
felé fordult az érdeklődésem. Ez azt je-
lenti, hogy egy virtuális bemondót hozunk 
létre, mellyel utánozzuk az artikulációt. Úgy 
gondolom, hogy a tudomány és a technika 
vívmányainak a legnemesebb alkalmazá-
sa, amikor a fogyatékossággal élőket tud-
juk segíteni. Erre szolgált egy projektünk, 
amelynek keretében siket és nagyothalló 
gyerekek beszédre tanításának segítésére 
készítettünk egy alkalmazást. Egy virtuális 
bemondóval átlátszóvá tudjuk tenni az ar-
cot, és meg tudjuk mutatni a nyelvmozgást, 
amit nem nagyon tud megfigyelni a termé-
szetes beszélőnél a nagyothalló. Ez a Deb-
receni Egyetemmel közös projekt. Oktatók, 
hallgatók egyaránt segítik a munkát.

Apagyi Beáta

Fotó: Sivák KoppányMEGAZIN
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A komolyabb szakmai kérdé-
seket előzze meg egy rövid 
bemutatkozás. Legyen kedves 
beavatni az olvasókat, hogy 
honnan, és miként került a je-
lenlegi pozícióba. 
Büszke vagyok rá, hogy 2002-ben 
egyetemünkön végeztem közgaz-
dászként. Azóta is a Gazdaságtu-
dományi Kar Világ- és Regionális 
Gazdaságtan Intézetének okta-
tója, kutatója vagyok. Tevékeny-
ségem döntően a nemzetközi 
folyamatok tanulmányozásához, 
bemutatásához kötődik. Mindig 
érdekesnek találtam a világgazda-
ság folyamatait. PhD-kutatásom 
során is ebben a globális össze-
függésrendszerben elemeztem 
Közép-Európa és hazánk hely-
zetét. Idén lesz négy éve, hogy 
a Gazdaságtudomány Karon Ve-
resné Dr. Somosi Mariann dékán 
asszony felkérésére a nemzetközi 
kapcsolatokat koordinálom. Úgy 
gondolom, hogy ez az a feladat-
kör, ami alapján rektor úr felkért a 
Konfuciusz Intézet menedzselé-
sére, amelyet örömmel vállaltam.  

Milyen feladatokat lát el az intézet igazga-
tójaként?
A Konfuciusz Intézetek a Kínai Népköztársa-
ság kezdeményezésére jönnek létre, alap-
vető céljuk a kínai kultúra terjesztésének, és 
könnyebb értelmezhetőségének szolgálata. 
Büszkén mondhatjuk, hogy a négy magyaror-
szági intézet közül az egyik itt, Miskolcon van 
(továbbiak Budapesten, Pécsen, Szegeden 

találhatók). Feladatunk a kétoldali kapcso-
latrendszer fejlesztése, menedzsmentje. 
Nyilván vannak kiemelt partnereink, akikkel 
a kapcsolattartás is rendkívül fontos. A legér-
dekesebb talán az intézetben tanító magyar 
és kínai kollégákkal történő együttműködés, 
kommunikáció, emellett a különféle rendez-
vények szervezése. Lényeges küldetésünk 
az oktatás, amelyet szeretnénk sokrétűvé 
tenni. 

Interjú dr. kuttor dánIellel, a mIskolCI egye-
tem konfuCIusz Intézet magyar Igazgatójával
Egyetemünk évről évre egyre több külföldi hallgatót, oktatót fogad. A kínai kapcsolatok-
ról, a Kínából érkezők helyzetéről, lehetőségeiről, valamint a helyi kínai intézet jövőbeli 
terveiről faggattuk Dr. Kuttor Dánielt, az intézmény jelenlegi igazgatóját.
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Milyen terveik vannak a jövőre nézve? 
A Konfuciusz Intézetek univerzális hálózatá-
nak kialakítása napjainkra nagyjából meg-
valósult. Most egy olyan fejlődési szakaszba 
lépünk, amikor fel kell fedezni az egyedisége-
ket. Meg kell találni, hogy mi az a különleges 
„íz”, amit ehhez a globális recepthez hozzá 
tudunk adni. Idén egy fontos mérföldkőhöz 
is elérkezünk, hiszen ősszel az intézet ala-
pításának 5. évfordulóját ünnepeljük majd. 
Ekkor összegeznünk kell, és gondolkodnunk, 
hogy miként tovább. Azt gondolom, hogy az 
új „ízvilághoz” bőven van fűszerünk a kamrá-
ban. Gazdászként nyitott vagyok az új lehe-
tőségekre. Ugyanakkor meg kell tartanunk 
a korábban létrehozott értékeinket: a kínai 
nyelvoktatás gyakorlatát, a kínai ünnepekhez 
kötődő eseményeinket. Erre kötelez gazdag 
örökségünk, amely az intézet korábbi vezető-
inek munkáját dicséri. 

Hogyan jellemezné az intézet üzleti kap-
csolatait? 
Úgy ítélem, hogy az üzleti élet szereplőivel 
való intenzív együttműködés adhatja egye-
diségünket, hiszen egyre több kínai befekte-
tő működik a régiónkban, egyre több olyan 
vállalatot találni, akinek mindennapi mun-
kakapcsolata van kínai partnerekkel. Igenis 
érdeklődnek irántunk, a helyi és regionális 
partnerek számára egyre fontosabb a kínai 
nyelv és kultúra ismerete. Nagy biztonsággal 
mondhatom, hogy ez egy járható út, hiszen az 
intézetünknek a Pekingi Vegyipari Egyetem 
és a Wanhua-BorsodChem cégcsoport sze-
mélyében két prominens támogatója is van. 
Bízom benne, hogy ezekből a kapcsolatokból, 
tapasztalatokból Miskolc és vonzáskörzete 
mind gazdaságilag, mind kulturálisan táplál-
kozni, építkezni tud.

Az intézet a külföldi és magyar hallgatókat 
egyaránt segíti? 
Igen. Jelen pillanatban megközelítőleg két 
tucat kínai állampolgár tanul az egyetemün-
kön. Ebbe a közösségbe beletartoznak a 
mesterképzésen résztvevők és a doktorandu-
szok is. Ők azokra a karokra érkeznek, ahol 
az oktatás egy-egy program keretében teljes 

mértékben angol nyelvű. Emellett természe-
tesen célunk, hogy bátorítsuk és segítsük a 
magyar hallgatók kínai tanulmányait egy kinti 
egyetemen. Mivel ez nem egy hagyományos, 
„uniós” lokáció, így támogatnunk kell a hallga-
tókat, hogy utazásukig nyelvi-kommunikációs 
készségeik megerősödjenek, megismerked-
jenek a kínai felsőoktatási rendszerrel és an-
nak adminisztrációjával. Bízom benne, hogy 
a magyar hallgatókban is fel tudjuk kelteni a 
kíváncsiságot, vállalkozó szellemet, ami arra 
indítja őket, hogy akár egy egész tanévet is 
Kínában töltsenek. Ez az élmény meghatáro-
zó része lehet szakmai karrierjüknek. 

Milyen ösztöndíjprogramok állnak a hall-
gatók rendelkezésére, mindkét részről 
egyaránt? 
Szerencsére már több mobilitási program lé-
tezik, így nem önerőből kell fedezni a meg-
valósítás költségeit. Mindkét ország partner 
ebben. A magyar tanulók számára három je-
lentős ösztöndíjprogram létezik: egy országos 
kormányzati forrás, egy provinciális (pekingi) 
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kezdeményezés, illetve a Konfuciusz Intézet-
nél is elérhető egy program, amelyre pályáz-
hatnak az érdeklődők. Bejövő oldalon egyér-
telmű hathatós segítséget nyújt a Stipendium 
Hungaricum program, illetve az Erasmus+, 
amely már globálisan nyitott. Az említett me-
chanizmusok az oktatók és hallgatók mobili-
tását segítik. 

Az intézet az egyetem nemzetközisítésébe 
is bekapcsolódik? 
Az elmúlt esztendőkben kétoldalú, stratégiai 
eszmecserék indultak el, hogy felismerjük, 
mire is van pontos igény. Erőnkhöz mérten 
igyekszünk marketinganyagok előállításában 
részt venni, olyan kampányokat koordinálni, 
ami a Miskolci Egyetemet 
még jobban láthatóvá teszi 
Kínában, Pekingben egya-
ránt. Megítélésünk szerint 
szükségessé válik egy olyan 
online fórum működtetése, 
amely Kínában is elérhető, 
értelmezhető.

Milyen közelgő események 
vannak a láthatáron? 
Februárban beléptünk a ku-
tya évébe. A hónap közepé-
re (feb. 15/16-ára) esett az 

újév kezdete, a kínai tavaszünnep, melyet az 
egyetemen is megünnepeltünk. Szerencsére 
nagyon sokan érdekelődtek, eljöttek. Lesz-
nek további, mindenki számára nyitott kul-
túreseményeink: írás- és főzőtanfolyamok, 
egyéb szemináriumok, sportrendezvények, 
hogy felhívjuk a figyelmet – a kínai kultúrában 
is oly fontos – testi-lelki egyensúlyra, harmó-
niára. Szándékunk, hogy a Miskolci, illetve 
a Pekingi Egyetem kapcsolatát még szoro-
sabbra fűzzük, melyet szakmai fórumokkal 
kívánunk elérni a közeljövőben. Professzoro-
kat és üzleti vezetőket szeretnénk bevonni.

Apagyi Beáta
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2018. 02. 12-16-ig minden délután 12:00 és 
17:00 között várták a hallgatókat véradásra 
a Miskolci Egyetem E/I. kollégiumának két 
tantermében. A véradásra csak a személyi 
igazolványt és a TAJ-kártyát kellett hozni.
Az elmúlt években egyre több alkalommal le-
hetett már vért adni az egyetemünk területén. 
Minden félévben sor kerül egy- vagy több na-
pos eseményre az egyetemen, de a mostani 
5 napig tartó véradási lehetőség rekordhosz-
szúságú volt. Mindez érthető, ha csak arra 
gondolunk, hogy naponta 1800 véradó kel-
lene ahhoz, hogy az országban biztonságos 
mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre.
Egyre többet hallhatjuk, hogy milyen fontos 
a véradás. Most felhívjuk a figyelmeteket 
néhány hasznos információra a véradással 
kapcsolatban.
Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti, 
legalább 50 kg súlyú egészséges felnőtt. A 
férfiak évente 5 alkalommal, míg a nők négy-
szer adhatnak vért. Fontos, hogy két időpont 
között legalább 56 nap teljen el. Amennyiben 
tetoválást vagy testékszert csináltattál, lega-
lább félévnek el kell telnie a véradás előtt.
Oda kell figyelni arra, hogy megfelelő meny-
nyiségű (minimum 0,5 liter) alkoholmentes 
folyadékot igyál véradás előtt, illetve legalább 
néhány darab kekszet célszerű enned előtte.
Véradás előtt a vérellátó munkatársai szóban 
tájékoztatnak a folyamatról. Neked nyilatkoz-
nod kell arról, hogy a véredet alkalmasnak 
tartod, hogy azt betegeknek felhasználják. 
A véradásokat megelőzi egy orvosi vizsgá-
lat. E során az orvos kikérdezi a véradót a 
korábbi, meglévő betegségeiről, életviteléről, 
valamint egy fizikális vizsgálatra kerül sor. 
A fizikális vizsgálat során vérnyomásmérés, 
szív- és tüdőmeghallgatás, nyaki nyirokcso-
mó-tapintás, illetve a látható nyálkahártya 

megtekintése történik. Az ideális véradás 
5-10 percig tart, és 450 ml vér kerül levételre.
Felmerülhet a kérdés, hogy mindez miért jó 
a véradóknak?
Az első és legfontosabb szempont, hogy ez-
zel segítünk másoknak, akár megmenthetünk 
3 életet is. Emellett a saját egészségünkre 
nézve is számos előnnyel jár, ha rászánjuk 
magunkat egy kis kellemetlenségre. A vé-
radás során levett vérből kimutatják, ha va-
lamilyen fertőző betegségben szenvedsz. 
Ha ezek közül bármelyiket észlelik, akkor 3 
héten belül értesítenek. A vérvizsgálat során 
kiszűrik a magas, illetve alacsony vasszintet, 
amely komolyabb betegségek előzménye is 
lehet. Minden véradást követően új vörös-
vértestek képződnek, amely egészséges az 
emberi szervezet számára. A Journal of the 
American Medical Assotiation című lap tanul-
mánya szerint azok között, akik rendszeres 
véradók, 88%-kal csökken a szívinfarktus és 
a stroke kockázata. Magyarországon 1959 
óta önkéntes és térítésmentes a véradás, 
azonban minden véradót 500 Ft értékű étke-
zési utalvány illet meg, amelyet az országban 
kb. 10.000 helyen tud beváltani.

Németh Niki

merj segítenI!
mert jobb tennI, mInt megIjednI
Ezzel a szlogennel invitálta a Magyar Vöröskereszt, valamint az Országos Vérellátó Szol-
gálat az egyetemi polgárokat a véradó hétre.
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Hogyan jellemezné az elmúlt éveket, 
mennyire sikeres ez az időszak? Milyen 
nehézségek fordultak elő?
Húsz éve vagyunk a Miskolci Egyetemen, 
ez alatt az időszak alatt nagyon sok minden 
történt, jó és rossz is természetesen, ahogy 
lenni szokott. Talán az egyik legjobb dolog, 
amely szakmától független, hogy sikerült fel-
újítani a Zenepalotát, és így méltó körülmé-
nyek között dolgozhatunk. 
Hangszeres versenyeken rendszeresen van-
nak díjazottjaink, a zenekarunk kiváló, ren-
geteg fellépésük van itt a városban, 
többek között az egyetemen is. Az 
énekkarunkkal is szoktunk járni ver-
senyezni, és az utóbbi években szin-
te mindig valamilyen trófeával tértünk 
haza. A tavalyi évben pedig első díjas 
lett egyik növendékünk a OTDK keretei 
között.
Ami talán nehézséget jelent, hogy az 
elmúlt években a képzési struktúra 
rengeteget változott. Kezdetben négy-
éves főiskolaként kerültünk ide az 
egyetemre, közbe jött a bolognai rend-
szerű átalakítás, vagyis a kétlépcsős 
képzés. Majd visszahozták az osz-
tatlan tanári képzést, ami szintén egy 
másfajta szisztéma. A sok átalakítás és 
a folyamatosan változó struktúra elle-
nére most mi is diplomát adunk, úgy, 
mint bármely másik magyarországi fel-
sőoktatási intézmény. 
A képzés minőségével kapcsolat-
ban mi nagyon speciális helyzetben 

vagyunk, intézményünkben az egyéni órák 
száma a meghatározó. Hiszen zongoraórát 
vagy fuvolaórát nem lehet csoportosan tarta-
ni. Emellett pedig a többi foglalkozás zömmel 
kiscsoportos, például egy kamaraóra, ahol 
egy szonátapáros van, vagyis két ember-
nek kell órát tartani. Ez nagy kihívást jelent, 
ugyanis a struktúra hiába változott annyit, a 
tanításban ugyanúgy az egyéni órák marad-
tak a meghatározóak, így a finanszírozás jó-
val kedvezőtlenebb számunkra. 
Ami azonban a legnagyobb problémát jelenti, 

húszéves a Bartók Béla

zeneművészeti intézet
Húsz éve történt, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Miskolci Tanárképző Ta-
gozatát  a Miskolci Egyetemhez integrálták, így lett a neve a ma jól ismert Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet. Ezalatt az idő alatt rengeteg minden történt, ma a növendékek 
a belváros egyik legszebb épületében, a Zenepalotában gyakorolhatnak, koncertez-
hetnek, ha arra sétálunk, mi is hallhatjuk a szebbnél szebb dallamokat. Azonban, mint az 
egyetem bármely területén, itt sem mindig fenékig tejfel az élet. Az elmúlt időszak sikereiről, 
nehézségeiről, a jövőbeli tervekről Prof. Dr. Sándor Zoltánnal, az intézet igazgatójával, 
tanszékvezetőjével és egyetemi tanárával beszélgettem.
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hogy elavultak a hang-
szereink, és ebben nem 
sikerült jelentősen előre 
lépni, pedig a hangsze-
res képzéshez ez elen-
gedhetetlen lenne. Pél-
daként említem, hogy 
zongorát az elmúlt húsz 
év alatt nem tudtunk 
venni, ez óriási problé-
ma. Egyrészről jó lenne 
újítani, mert elkopik a 
mechanika a napi 10-12 
órás igénybevétel miatt, 
másrészről a hangszer-
készítés technikája is 
folyamatosan fejlődik.

Mik a további tervek 2018-ra, illetve hosz-
szútávon?
Említettem már, hogy folyamatosan képzé-
sistruktúra-átalakítás megy végbe. A legújabb 
változás most, hogy megszűnt a 120 kredi-
tes mesterképzésünk, és a főiskola utáni 60 
kredites képzés. Ez utóbbit mi nagyon hasz-
nosnak tartottuk, mert a régebben végzett 
kollegák, akik még a régi rendszerű főiskolán 
diplomáztak, eljöttek és újból egy vagy két 
évet tanultak az intézetünkben. Ez felért egy 
továbbképzéssel, úgy, hogy közben szoro-
sabb kapcsolatban maradtunk a zeneiskolák-
kal, és az olyan képzőhelyekkel, ahonnan a 
hallgatói utánpótlásunk is van. Ebben az év-
ben szeretnénk az új szisztéma szerint e két 
képzést újra elindítani. 
Próbálunk az egyetem más karaival közös 
képzést indítani a változó világ igényei szerint. 
Most az Egészségügyi Karral közösen zene-
terápiás képzést tervezünk, és szeretnénk, 
hogyha ez szeptembertől el is indulhatna. Ez 
egy, a már megszerzett diplomára alapozott 
képzés lenne, vagy az egészségügyben dol-
gozók részére, vagy pedig a nálunk végzett 
zenész diplomásoknak. 

Hogyan történik a beiskolázás? 
Nálunk megmaradt a felvételi rendszer, ugyan 
pályaalkalmassági vizsgának nevezzük, de 
gyakorlatilag ugyanaz. Egy felvételi vizsga 

során, ahol bent ülnek a tanszak tanárai, meg 
kell mutatni az elméleti, valamint a hangszer-
tudást. Majd a tanárok eldöntik, hogy a jelent-
kezők közül kik alkalmasak a képzésre. Ez 
feltételezi, hogy aki idekerül hozzánk, annak 
már jó pár éves zenei előképzettsége van. 
Ugyanez vonatkozik a kimenetre is, hiszen a 
növendékeink diplomakoncerteket adnak. A 
mi feladatunk tulajdonképpen egy olyan ze-
nei ízlésnek, nevelésnek a kialakítása, amit 
aztán a hallgató tovább tud adni megfelelő 
helyeken, zeneiskolákban, zenekarban tudja 
alkalmazni azt. Természetesen mindehhez 
szükséges az alapos szakirányú pedagógiai 
képzés is. 

Milyen a kapcsolat a várossal, más művé-
szeti egyesületekkel?
Ezer szállal kötődünk a városhoz, ez nem 
csak azt jelenti, hogy helyileg a belvárosban 
vagyunk, a Zenepalotában, hanem szakmai 
dolgokban is. A tanáraink nagy része koncer-
tező művész, vagy más művészeti intézmé-
nyekben is tanít. Gyakorlatnak tehát ott van 
a koncertezés, ami elképzelhetetlen a Filhar-
mónia nélkül. Jó kapcsolatunk van a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarral, ez is egészséges 
szimbiózis. Emellett pedig több növendékünk 
a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának, 
énekkarának munkájában is részt vesz. Kö-
zös programokban, egymás segítésében szá-
míthatunk egymásra.

Krajnik Dorka
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Megtartotta idei első 
rendezvényét a Mis-
kolci Egyetem Po-
litikatudományi In-
tézetének hallgatói 
csoportja, a Citrom-
fa Politikai Műhely. A 
csoport rendszerint 
aktuális témákról, 
közéletről tart fóru-
mokat, melyekre az 
ország vezetőit és 
más jeles szemé-
lyiségeket hív meg 
előadást tartani, 
diskurzust folytatni a 
politika iránt érdeklődő hallgatókkal.
Gulyás Gergely a jelenlegi választási viszo-
nyokról tartotta előadását. A Fidesz célkitűzé-
se a többség megtartása, amit nagyban meg-
könnyít, de ugyanakkor kiszámíthatatlanná 
tesz az ellenzéki összefogás témája, hiszen 
jelen állás szerint egyelőre csak az egyéni vá-
lasztókerületekben jött létre együttműködés. 
Beszélt néhány, a kormányt ért vádról is. Kü-
lönbséget tesznek az EU és Brüsszel között, 
hiszen a Fidesz egyáltalán nem EU-ellenes, 
de szerinte a csoport minden tagjának kell, 
hogy legyen beleszólása a szabályok alakí-
tásába, valamint hasonló mértékű ellenőrzés 
alá kell vonni a nagyobb országokat is. Hoz-
zátette, hogy Magyarország sikeres kormány-
zási időszakot zár, hiszen képesek voltak az 
EU-átlagon felül teljesíteni gazdasági szem-
pontból és munkáltatásban is sokat fejlődött 
az ország.
Az oktatás kapcsán említette, hogy a  
 

felsőoktatás továbbra sem éri el az európai elit 
szintjét Magyarországon, ehhez pedig a piaci 
igényekhez jobban igazodó képzések kelle-
nek, valamint lényegesen több külföldi tanárra 
van szükség. Ezzel együtt jár a tanári fizetések 
további emelése, rugalmasabbá tétele is. Bu-
dapestnek ebből a szempontból nagy előnye 
van a többi egyetemmel szemben, hiszen 
maga a város is elég nagy vonzóerő a külföldi 
tanárok számára. Továbbá probléma a magyar 
diákok nyelvtudása, a használható nyelvisme-
ret elhanyagolása. Ez nem csak a későbbi 
munkaerőt hátráltatja, zárja be a számukra 
megnyílt kapukat, de a külföldi cégek bevonu-
lását is sokkal nehézkesebbé teszi.
Amennyiben felkeltette érdeklődésed a téma, 
szeretnél közélettel vagy kényesebb politi-
kai témákkal foglalkozni, nagy szakemberek 
előadásaira járni, szeretettel várunk a csoport 
további előadásain, melyekről a Facebookon 
értesülhetsz majd.

Demeter Péter

Február 13-án a Citromfa Politikai Műhely szervezésében látogatta meg egyetemünket 
Gulyás Gergely jogász, a Fidesz országgyűlési képviselője és frakcióvezetője. A fórum egy 
rövid előadással nyílt, amely a közeledő választásokról szólt, a maradék időben pedig 
kérdéseket tehettek fel a hallgatók.

gulyás gergely

citromfa-előadás

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Az esemény Dr. Simén-
falvi Zoltán, a Gépész-
mérnöki és Informatikai 
Kar megbízott dékán-
jának kedves szavaival 
kezdődött. Majd Dr. Pari-
pás Béla szólt pár beve-
zető szót, és mondott 
köszönetet a Miskolci 
Egyetem Fizikai Intéze-
tének, az Eötvös Loránd  
Fizika Társulat B.-A.-Z. 
megyei csoportjának, 
valamint az előadást 
tartó Härtlein Károlynak, 
a BMGE oktatójának, hi-
szen nélkülük nem való-
sulhatott volna meg ez az izgalmas program. 
Nem az első előadás volt, hiszen 11 éve kez-
dődött el a hagyomány, hogy a fizikai kísérle-
tekre felhívják a figyelmet. 
Härtlein Károly szerint a fizika hűséges kiszol-
gálója a mérnöki tudományoknak. Ha az em-
ber érdeklődését felkelti egy jelenség, abból 
tudatos megismétlés lesz, amelyet kísérlete-
zésnek nevezünk. A kísérletezés segítségé-
vel megszü-
letik az 
elmélet, majd 
a jól kidolgo-
zott elméletet 
valósítják meg 
a mérnökök. 
Tehát a kísér-
letezés elen-
gedhetet len 
része ennek a 
folyamatnak, 
és emellett 
a legizgal-
masabb és 

látványosabb része is. 
A rendezvény során izgalmas, érdekes és 
mókás kísérleteket láthattunk Härtlein Károly 
előadásában. A rendhagyó fizikaóra szóra-
koztató volt, ezt igazolta az előadót megtöl-
tő fiatalok és idősebbek érdeklődő tekintete. 
Emellett pedig tanulságos is volt, egészen 
biztosan sokak érdeklődését felkeltette a fi-
zika iránt.

Krajnik Dorka

Február 7-én, 15 órakor megrendezésre került egyetemünkön a "Nem élhetek fizika nélkül!" 
című rendhagyó fizikaóra. A rendezvény középiskolai diákoknak és tanároknak egyaránt 
szólt, célja pedig a fizika népszerűsítése volt. 

nem élhetek fizika nélkül!

Fotók: ME-GÉIK Fizikai IntézetMEGAZIN
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A találkozón három ország, hat egyetemének 
kilenc csapata mérte össze szakmai tudását, 
kreativitását, talpraesettségét és ügyességét. 
A résztvevő intézmények között találjuk még 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemet, az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemet, az Óbudai Egyetemet, a Kolozs-
vári Műszaki Egyetemet, valamint az Újvidéki 
Egyetemet.Csütörtökön a csapatok városné-
zésen, majd péntek délelőtt üzemlátogatáson 
vettek részt, a miskolci csapat a MAVIR rejtel-
meibe pillanthatott be. A rendezvényt Katona 
Mihály és Zichó Viktor főszervezők nyitották 
meg pénteken a Magyar Mérnöki Kamara 
konferenciatermében, amit a szponzorok 
rendkívül informatív és érdekfeszítő előadá-
sai követtek.
Az est zárásaként a szervezők állófogadás-
sal, illetve csapatépítő vetélkedőkkel és kon-
certtel kedveskedtek a résztvevőknek.Szom-
baton a szakmai feladatokkerültek előtérbe, 
először vegyes csapatokban tét nélkül, majd 
kezdetét vette a találkozó nagy megmérette-
tése, a szakmai vetélkedő. A verseny során 
nem csak lexikális tudásukról kellett számot 
adniuk a csapatoknak, kreatívnak, találé-
konynak és talpraesettnek is kellett lenniük, 
hogy – például a sok feladat 
közül csak egyet említsünk – 
felépítsék egy vízturbina mű-
ködőképes makettjét, hogy 
egy vízsugár segítségével 
energiát tudjanak termelni. A 
kimerítő vetélkedőt követő-
en a csapatok gálavacsorán 
vettek részt a Trófea Grill Ét-
teremben, majd folytatódott 
a csapatépítés a Vásárhelyi 
Pál Kollégiumban. Vasárnap 
délelőtt minden csapat 15 

perces prezentációt tarthatott, melyben az 
előadók beszámolhattak kutatásaik legfris-
sebb eredményeiről. Az utolsó előadást kö-
vetően eredményt hirdettek a főszervezők:az 
előző év sikerét megismételve bronzérmet 
akaszthatott nyakába a Kolozsvári Műszaki 
Egyetem csapata, ezüstérmet vettek át az Új-
vidéki Egyetem tagjai, a vándorkupával a ke-
zükben a dobogó első fokára pedig a Miskolci 
Egyetem csapattagjai állhattak fel. 
A rendezvény kétségkívül elérte elsődleges 
célját, hiszen immáron harmadjára is sikere-
sen összegyűjtötte és közös fórumot hozott 
létre azoknak a szakmájuk iránt elkötelezett 
hallgatóknak, akik a jövő energetikai szakem-
berei lesznek. 

A Miskolci Egyetem csapatának névsora: 

Boldizsár Csongor 
Faragó Dávid
Koós Dániel
Kovács Anita
Lévai Péter
Magda Bence 

Boldizsár Csongor 

energetikusaink hazahozták a vándorkupát
2018. február 1-4. között rendezte meg a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagoza-
ta a Magyar Energetikus Hallgatók III. Találkozóját, amelyen a Miskolci Egyetem energe-
tikai mérnök hallgatói képviselték intézményünket, valamint sikeresen elnyerték rendezvény 
vándorkupáját.
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Fotó: Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata
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Dr. Fazekas Csaba böl-
csész dékánhelyettes 
köszöntője után a szé-
les körben elismert, a 
Kossuth-díj mellett Jó-
zsef Attila- és Nádasdy 
Kálmán-díjjal is kitünte-
tett műfordító és szerző 
őszintén beszélt hosszú 
pályáján szerzett sokrétű 
tapasztalatairól, orosz, 
francia és olasz műfor-
dítói munkásságáról és 
mindazokról a szellemi ki-
hívásokról, amelyekkel a 
pályára lépve valamennyi 
műfordító szembe kell 
hogy nézzen. Baranyi előadása végén kész-
séggel válaszolt a Miskolci Egyetem hallga-
tóinak – köztük a Fordítói és tolmács szakos 
bölcsészhallgatóknak – a kérdéseire is.
A programot egyes lefordított versek és Dan-
te fordítás-részletek felolvasásán túl zenés 

blokkok is színesítették, amelyek keretében 
Kassai Franciska énekesnő akusztikus gitár 
segítségével adta elő a megzenésített költe-
ményeket, ami igazán különleges atmoszfé-
rát teremtett a Disputa térben. Az esemény a 
BTK Modern Filológiai Intézet szervezésében 
valósult meg.

Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, író, műfordító tartott előadást február 23-án a Miskolci 
Egyetem Központi Könyvtárában. A „Keresztül-kasul a világirodalmon – egy műfordító műhe-
lyében” címen tartott előadás a műfordítás műhelytitkaiba engedett bepillantást a könyvtári 
Disputa térben összegyűlt szép számú közönség számára.

fókuszBan a műfordítás műhelytitkai

rangos vendéget fogadott egyetemünk

Fotók: Kiss Viktor
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A könyvtári megújulás részeként a belső tér 
átalakítása a hallgatói igényeknek megfele-
lően történt, és folyamatosan zajlik. Az igé-
nyeket olyan kényelmi bútorzatok szolgálják, 
mint a kanapék, fotelek, babzsákfotelek. Ezek 
elhelyezésének célja az volt, hogy a „Tanulj 
és lazulj egy helyen!” mottó jegyében a teret 
a látogatók az egyetem nappali szobájának 
érezzék. A földszinten önkiszolgáló ruhatár 
és könyvtári kávézó teszi kényelmessé és 
otthonossá az itt-tartózkodást.
A csoportos és egyéni tanulásra kialakított 
terekben ingyenes WIFI szolgáltatás teszi 
lehetővé az elektronikus tartalmak elérését a 
saját eszközeiket használó hallgatók számá-
ra. A fizikai téren túl 2017-től a digitális térben, 
új csatornákon is szolgáltatnak az oktatáshoz 
és kutatáshoz szükséges információkat.
A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon 
kívül rendszeresen szerveznek programokat 
az egyetemi polgárok számára.

PROGRAMAJÁNLÓ

2018. március 13., április 10., május 8. 17 óra
Disputa tér
Előadások a történettudomány köréből, 1–3.
1. Tóth Árpád: Középiskolák és iskolahasz-
náló családok az 1848 előtti Magyarországon
2. Kunt Gergely: 1944–1945 tapasztalattörté-
netei és a múlt feldolgozása

3. Bikki István: Az Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára
A három előadásból álló 
előadás-sorozatot (az előző 
félévhez hasonlóan) a BTK 
Történettudományi Intézete 
szervezi, az előadások ingye-
nesek és nyilvánosak.

Március 20. 16 óra, Disputa tér
#GIRLTALK: Csajos beszélge-
tés négy témában
Akiket meghívunk hozzátok:
SMINK – Kelemen Éva, a 
Makeupwithlove sminkese
HAJ – Adorjáni Adrienn, a 
Diamond Box Szépségszalon 
fodrásza

tanulj és lazulj egy helyen

egyetemI könyvtár

        Az Egyetemi Könyvtár olvasóterme ma már az egyetem leghosszabban nyitva tartó, multifunk-
cionális közösségi tere, amely az oktatás, a csoportos és az egyéni tanulás tere, továbbá 
rendezvény- és kiállítótér is egyben.
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Fotók: ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
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STÍLUS – Soós Dóra, a WEALL márka divat-
tervezője
LÉLEK – Vásárhelyi Réka, a Habfürdő blog 
bloggere
A workshop után kötetlenebb hangulatú cse-
vegés, személyes tanácsadás! Csatlakozz 
hozzánk Te is, és tudj meg minél többet arról, 
hogyan hozhatnád ki magadból a legtöbbet! 
Indítsuk az Igazi Tavaszt Ragyogóan!

Vásárhelyi Réka

Szerdánként, kéthetente (március 21., április 
4., 18., május 2., 16.) 16 óra, fsz. 2-es terem:
Tea – Angol Társalgás Klub

Április 10-én 16 órától A mi természetünk 
címen a Miskolci Fotóklub természetfotóiból 
nyílik kiállítás a könyvtár olvasótermében. A 
kiállítás május végéig látogatható a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

Április 11. Költészet napja
Idén is sok szép verssel és persze koncerttel 
ünnepeljük a költészet napját a könyvtárban:
• óránként versek (9-től 15 óráig)  
• 15.30-kor Szász Péter énekes, gitáros kon-
certje: Cseh Tamás emlékét idézve

Április 11. 17 óra, Disputa tér:
Beszéljük meg: Karriertervezés hallgatóknak 
integrál szemléletben 2. 
Mit kaphatok egy önismereti csoportban? 
Előadó és moderátor: Dr. Korányi Mariann  
Az előadáshoz később interaktív önismereti 
csoportmunka kapcsolódik 3 alkalommal:
április 17. Énkép – Ki vagyok én?
április 24. Tükörkép – Hogyan látnak mások?
május 8. Jövőkép – Milyen pálya passzol 
hozzám?

Április 18. Könyvtár Randi
Interaktív ismerkedés jó hangulatban. Ér-
dekes emberek, értékes nyeremények köz-
vetítésével szívesen várjuk hallgatóink je-
lentkezését. Bővebb infó a rendezvény előtti 
hetekben.

Április 26. Könyvtári Piknik
Tanulunk és lazulunk, kint is vagyunk, bent is 
vagyunk, zene, tánc…
Szóval, ha tavasz, akkor Könyvtári Piknik! 
Részletek hamarosan!

A könyvtár földszintjén található Drót Kávézó 
és Tejbár szorgalmi időszakban hétfőtől pén-
tekig reggel 8-tól du. 4-ig tart nyitva! Kapcso-
lódjatok ki az tanórák után, beszélgessetek 
egy finom kávé vagy tea mellett, és kóstol-
játok meg a kari kávékülönlegességeket is!
Kövessetek minket a könyvtár Facebook-ol-
dalán, ahol minden fontos információt megta-
láltok az Egyetemi Könyvtár rendezvényeiről:
www.facebook.com/konlevmuz/
Ha tetszik valamelyik esemény, bejegyzés 
vagy fotó, lájkoljátok, vagy osszátok meg az 
ismerőseitekkel, barátaitokkal!
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1. Hogyan kezdjek hozzá?
Első lépés a pályázati űrlap kitöltése az on-
line felületen, néhány egyszerű dokumentum 
csatolása, és már kész is a pályázat. Előtte 
azért nem árt az alapos tájékozódás, főleg a 
fogadó egyetemek kiválasztása, a felvehe-
tő tárgyak, nyelvi követelmények, határidők 
megismerése. Erre nem szabad sajnálni az 
időt, nehogy később érjen meglepetés. A kari 
Erasmus bizottságok bírálják el a pályázato-
kat, a fő szempont az egyéni motiváció, agya-
korlati nyelvtudás, és számít természetesen a 
tanulmányi eredmény is.

2. Milyen esélyekkel indulok?
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy azok, akik komolyan elkötelezték ma-
gukat az európai szemeszter mellett, mind el-
juthattak a kiválasztott célországba.Tehát az 
esélyek jók, de nagyon fontos, hogy igazán 
elkötelezett légy a kiutazás mellett, legyen 
kitartásod, türelmed, motiváltságod, mert a 
felkészülési szakaszban bizony nem kevés 
adminisztrációval kell szembenézni. 

3. Milyen feladatok várnak rám kiutazás 
előtt?

Ha megkaptad az értesítést az el-
nyert ösztöndíjról, ez még csak a 
siker fele, mert most kezdődik csak 
az igazi önállóság: egy jelentkezési 
csomagot kell összeállítanod és el-
küldened a fogadó egyetemre, az ál-
taluk megadott határidőre (ez szinte 
már mindenhol elektronikusan vagy 
online felületeken működik). Akkor 
lélegezhetsz fel igazán, amikor ke-
zedben a külföldi egyetem fogadó 
levele. Innentől kezdve te is önálló 
levelezésben állsz majd a kinti koor-

dinátorral vagy mentor hallgatóval. Lesz még 
néhány további feladat: egyéni tanulmányi 
rend kérés, támogatási szerződés megköté-
se, learningagreement (a kint felvett  és az itt-
honi befogadó tárgyak)  egyeztetése az okta-
tókkal, kari koordinátorokkal. A kint teljesített 
tárgyakat minden kar igyekszik a legnagyobb 
mértékben beszámítani, legalább szabadon 
választott tárgyként, és minden regisztrálva 
lesz a Neptunban. Az Erasmus miatti esetle-
ges kredittúllépés nem szankcionálható, tehát 
nincs ok aggodalomra.

4. Milyen anyagi források állnak rendelke-
zésemre?
Az Erasmus ösztöndíj mellett (aminek ösz-
szege országtól függően havi 420-520 euró) 
–ha bizonyos kritériumoknak megfelelsz – a 
program további havi 200 EUR kiegészítő 
szociális ösztöndíjat ad. Ha valamilyen tartós 
betegséged van, ami külön költségekkel jár, 
arra külön pályázhatsz. A HÖK havi 10.000 Ft 
rendkívüli szociális ösztöndíjat ad, az Alapít-
ványi Titkárságon pedig útiköltség támogatás 
igényelhető. Az itthoni ösztöndíjat a külföldi 
tartózkodás alatt is kapod.

erasmus+ a varázsszó, amely  
valóra váltja álmaIdat
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Idén tavasszal ismét adott a lehetőség, hogy Erasmus ösztöndíjat nyerj el, amivel egy fél-

évet, vagy akár egy teljes évet külföldi egyetemen, vagy külföldi cégnél tölthetsz el rész-

képzés vagy szakmai gyakorlat formájában. Egyszerű pályázás, gyors döntési folyamat, sok 

segítség a felkészüléshez, és a 2018/19. tanévben már részese is lehetsz a nagy élménynek.
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19Fókuszban
Természetesen vannak nagyon drága orszá-
gok, ahol szükség van saját forrásra is, főleg, 
ha az egyetem nem tud kollégiumot biztosítani. 

5. Miben különbözik a szakmai gyakorlat?
Kevesebb adminisztráció, gyorsabb ügymen-
et, magasabb ösztöndíj (a részképzéshez 
képest plusz 100 euró), a részképzéshez 
hasonlóan a kiegészítő támogatások ren-
delkezésre állnak,  de a fogadó céget magad-
nak kell megtalálni. A gyakorlati lehetőséget 
közvetlen végzés után friss diplomásként is 
igénybe veheted. Egyes cégek még az Eras-
mus ösztöndíj felett is támogatást nyújtanak.

6. Milyen segítséget kapok külföldön?
Az Erasmus program 30 éve működik Eu-
rópában, egységes elvek és elvárások alap-
ján, jól szervezetten. A fogadó egyetem koor-
dinátorai, a helyi ESN vagy más diákszervezet 
mentor hallgatói mindig melletted lesznek. 
Ha pedig itthonról van szükséged tanácsra, 
segítségre, csak írj az Erasmus referensnek.

7. Végül, miért is jó nekem az Erasmus?
Kinyílik előtted a világ, egy másik kultúrát, 

oktatási stílust, munkakörnyezetet ismersz 
meg, nyelvtudásod rengeteget fejlődik, 
önállóságot, magabiztosságot tanulsz. 
Gyönyörű tájak, nagyszerű barátok, rengeteg 
élmény, buli, kirándulás vár rád, felejthete-
tlen, örök életre szóló emlékekkel töltődsz fel. 
A későbbi karriered során vagy munkahely 
keresésnél kifejezetten előny, egy nagy piros 
pont a külföldi tapasztalat. Más emberként 
térsz haza. Ne feledd: egy képzési ciklus 
alatt összesen 12 hónapot tölthetsz külföldön 
tetszőleges elosztásban, részképzés és 
szakmai gyakorlat vegyesen is lehet. És ha 
élményeidet egy rövid képes beszámolóban 
vagy videóban megosztod a potenciális 
kiutazókkal, sokat segítesz diáktársaidnak is. 

8. +Jó tanácsok
Bízz magadban, ne add fel! Segítség min-
dig van, nem leszel magadra hagyva. Azt 
senki nem állítja, hogy nincsenek benne ne-
hézségek, izgalmak, bosszúságok, de ez ne 
szegje kedvedet. Minden rossz eltörpül a sok 
jó mellett. Az Erasmus egy igazi, felnőtthöz 
méltó feladat, csak rajtad áll, hogy életed 
meghatározó élménye legyen.
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Fotó: Szűcs Enikő
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20 fókuszban20

A Google Scholar (= 
Google Tudós) nem-
zetközi, tudományos 
és ingyenesen elér-
hető adatbázisban 
jelenleg 128 olyan 
főnek van személyes 
profilja, akik jelenleg 
(vagy a múltban) a 
Miskolci Egyetemen 
dolgoznak/dolgoztak. 
Ezt a 128 pontot mu-
tatjuk be az 1. ábrán 
a H-index – hivatko-
zások gyöke koor-
dinátarendszerben 
(ahol a H-index az 
egyén azon cikkeinek 
a száma, melyekre 
legalább ugyanennyi 
hivatkozás érkezett a 
Google Scholar sze-
rint). A diagram átlója 
a H-index kitalálója, 
Hirsch által megálla-
pított statisztikai ösz-
szefüggés alapján lett behúzva: 

H=0,5∙√(hivatkozások száma)
Mint az 1. ábráról látjuk, ez az összefüggés 
a Miskolci Egyetem közösségére is teljesül. 
Annál jobban, minél nagyobb a hivatkozások 
száma, illetve minél magasabb a H-index. Kis 
értékeknél a szórás jelentőssé válik, ami min-
den statisztikai törvényre igaz. Az 1. ábrán 

annak a három oktatónak a neve van kiemel-
ve, akiknek H-indexe 20 feletti. Itt fontos meg-
jegyezni, hogy az 1-3 ábrákon a teljes életmű-
vet mutatjuk be, beleértve azokat a cikkeket 
is, melyeket Szebeni János Washingtonban 
írt és beleértve azokat is, melyeket Viskolcz 
Béla Szegeden írt (kakukktojásként az 1. áb-
rán másodikként látszó Kaptay György és a 
2-3. ábrákon látszók többsége összes cikkü-

a mIskolCI egyetem volt és jelenlegI okta-
tóinak és kutatóinak személyes h-indexe a 
google scholar személyes profilok szerint

        Ez év januárjában ülésezett a Miskolci Egyetem új összetételű Tudományos Taná-
csa, amelynek egyik jelentős feladata és célja a Miskolci Egyetem nemzetközi látható-
ságának növelése. Ennek egyik eszköze az ún. H-index, amely - mutatószámként – ér-
zékelteti az adott személy tudományos-publikációs teljesítményét. A Dr. Sasvári Péter 
szakreferens által végzett kutatások eredményeként megállapítható azoknak az oktatók-
nak a személye, akik kiemelkedő teljesítményt értek el az utóbbi években, évtizedekben.

20 FÓKUSZBAN
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1. ábra
A Miskolci Egyetem jelenlegi (és volt) kollégáinak H-indexe a hivat-
kozások gyökének függvényében a Google Scholar szerint 2018. 
január elején. A diagramon egy-egy pont egy-egy személyt jelöl 

azon 128 személy közül, akik 2018 januárig készítettek maguknak 
személyes profilt a Google Tudós adatbankban
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ket Miskolcon írták). 
A 2-3 ábrákon az 1. ábra 
egyes részleteit mutatjuk be 
kinagyítva, feltüntetve a H = 
10-20 (2.ábra) és a H = 5-10 
(3. ábra) közötti eredmények-
kel rendelkezőkollégákat. Az 
ezeken az ábrákon látszó 
nevek adják ma a Miskolci 
Egyetem szellemi erejének 
csúcsát.
Természetesen fontosak azok 
a fiatalok is, akik jelenleg a H 
5 alatti régiójában vannak, 
de csak idő kérdése, hogy 
5 fölé kerüljenek. És persze 
fontosak (lennének) azok is, 
akik az ábrákon azért nem 
látszanak, mert még nincs 
személyes profiljuk a Goog-
le Scholar-on. Tőlük ezúton 
is azt kérjük, hogy készítsék 
el személyes Google Tudós profiljukat és 
tisztítsák azt meg a Google esetleges hi-
báitól, amit főleg a névegyezések okoznak. 
Ha ezt a Miskolci Egyetem minden polgára 
megtenné, már azzal is jelentősen javulna 
a ME nemzetközi tudományos láthatósága, 

ami az Egyetem egyik stratégiai célja. 

Prof. Dr. Torma András
rektor

Prof. Dr. Kaptay György
a Tudományos Tanács elnöke
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 3. ábra
Az 1. ábra egy kinagyított részlete azok neveivel, akik H = 5 – 10 intervallumban 

lévő eredményekkel rendelkeznek

2. ábra
Az 1. ábra egy kinagyított részlete azok neveivel, akik H = 
10 – 20 intervallumban lévő eredményekkel rendelkeznek
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22 One step 

First off, one for which you do not, by any 
means, have to go far. Our yearly Univers-
ity festival, MEN, short for Miskolci Egyete-
mi Napok, is held every year in May right 
here at the heart of the campus. Whether 
you just want to have some fun, discover 
new artists, find new friends, relax after a 
long semester or before your exams, the-
re’s a reason for every student to come and 
check it out. Over the course of 3 days, 
you’ll see the very best Hungary has to 
offer across many different genres. All this 
for an incredibly low price with a student 
discount, getting in on the fun is an abso-
lute no-brainer. On the topic of music, many 
other old and new favourites will be in the 
city with us, including the likes of Tankcsap-
da, Magna Cum Laude and Punnany Massif. 
They’re all superstars in the country and are 
certainly great options for a good night out.
If you’re the kind that likes taking long walks 
or going hiking, you can also check out the 
gorgeous Lillafüred. You can get there by bus 
easily and there’s many hiking paths of vary-
ing length you can take and two spa resorts to 
relax in if you’re the sauna type. There’s also 
a chairlift which you can take for an amazing 

view of the Bükk Mountains.
Back in the city, there’s an antiques fair on the 
first Sunday morning of every month, whe-
re you can pick up interesting old books (in 
English as well!), find mugs, small pieces of 
art you might be able to take home or really, 
anything that might be of interest to anyone 
in this world from bells to helmets from the 
World War. Honestly, you never know what 
you’re going to get. You’re always in for a sur-
prise and fun moment or two. Just make sure 
you’re out there fairly early, as the merchants 

start packing up around noon al-
ready.
After all, while the University and 
its’ campus are unique across 
Hungary and nice by themselves, 
they’re quite separated from the 
city itself and there’s definitely 
enough reasons to check it out 
during your stay here. I guaran-
tee it holds many unforgettable 
experiences for all of our visitors.

Demeter Péter

What to do in miskolc?

        Although most of our festivals tend to take place in autumn or during the winter, there’s still ple-
nty of things to do and programs to choose from if you’re in the city for the semester. You can, 
of course, always visit the beautiful baths, the wondrous Castle of Diósgyőr, but perhaps we 
might be able to point you in the direction of a few, even more unique experiences.

22 Connection
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24 Connection

Elkezdünk dolgozni, elfelejtjük a könyveket és 
a jegyzetelést. Arany élet. A probléma csak 
annyi, hogy sok cégnél vannak különböző 
belső képzések, amelyek nagyon hasznosak 
és fontosak. Ezeket legtöbb esetben nem ér-
demes elkerülni, sőt ezek szükségesek, hogy 
fejlődni tudjunk. Szóval szeretnénk, vagy 
sem, a tanulás mindig ott lesz az életünkben.

Szakmai szempontból elengedhetetlenek 
a képzések
Ha valaki befejezte tanulmányait és elkezd 
dolgozni, beleeshet abba a hibába, hogy nem 
fejleszti tovább magát. Rövidtávon ez még 
nem jelent problémát, viszont hosszútávon 
már annál inkább. Hiszen ha pár év múlva 
az illető szeretne tovább lépni, feljebb jutni a 
ranglétrán, vagy esetleg új munkahely után 
nézni, nehéz dolga lesz. Hiába van szakmai 
tapasztalata, nem lesz naprakész a tudása. A 
mai világban, amikor szinte hónapról hónapra 
változnak és fejlődnek a dolgok, muszáj ne-
künk is lépést tartani. Azok akik folyamatosan 
tanulnak, olvasnak, tájékozódnak a világban 
és képezik magukat, könnyebben sikeressé 
válnak. Ha a munkahelyünk biztosít képzése-
ket, mindenképp éljünk a lehetőséggel! 

Csak egy kis lépés 
Szerencsére, akik lelkesek és képezni szeret-
nék magukat jól járnak, hiszen erre rengeteg 
lehetőség van, így nem kerül nagy erőfeszí-
tésbe a keresgélésük sem. Számos felnőtt-
képzés, tanfolyam és hétvégi képzés akad, 
amellyel a már meglévő tudásunkat gyarapít-
hatjuk, vagy akár egy teljesen új szakmát is 
elsajátíthatunk. Sok esetben ezt a munkaadó 
is értékeli, hiszen látja sokoldalúságunkat, 
azt, hogy lelkesek és motiváltak vagyunk. 
A világban, mindegy, hogy milyen munkáról 
beszélünk, szintbe mindenhol elengedhetet-
lenek a nyelv- és a számítógépes ismere-
tek. Így ezeken a területeken is számtalan 
tanfolyamot, képzést találhatunk. Ha pedig 
nincsen túl sok szabadidőnk, akkor az online 
tanfolyamok közül válogathatunk, amelyet 
akár otthonról is elvégezhetünk.

Remek motiváció
A meglévő alkalmazottak megtartása sok 
munkaadónak nehezére esik. Egyrészről egy 
általános munkaerőhiányról beszélhetünk 
szinte országszerte, ami azt jelenti, hogy 
jellemző a tapasztalt és kiváló szakemberek 
hiánya. Így viszont az ilyen dolgozókért szinte 

fontosak-e a Belső képzések?
"A jó pap is holtig tanul." Mondja ezt a jól ismert közmondásunk. Viszont 
szerintem a legtöbben azt gondolják a szívük mélyén, hogy csak tud-
jam le az egyetemi éveimet és soha többé nem tanulok egy szót sem! 
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versengeni kell, hogy az adott cégnél marad-
janak. Ahhoz, hogy egy adott cégnél marad-
janak, a dolgozók elégedettsége elengedhe-
tetlen. De vajon mitől elégedettek az emberek 
a munkahelyükkel? Minden ember más, így 
mindenkinek mást jelent a tökéletes mun-
kahely fogalma. Azonban a legtöbb esetben 
fontos a megfelelő fizetés, a kellemes és ba-
rátságos munkahelyi légkör, a főnökkel való 
jó viszony, lehetőség a fejlődésre. A belső 
képzések az előbb említett feltételekre mind 
nyújthat megoldást. Hiszen a képzések során 
a dolgozók tanulnak, fejlődnek, gyarapítják tu-
dásukat, hogy minél több dologhoz értsenek, 
így egyre magasabb pozícióba kerülhetnek. 
Emellett pedig ha a munkatársak közösen 
vesznek részt a képzéseken, több időt tölte-
nek együtt, akár barátságok is kialakulhatnak, 
így a kellemes munkahelyi légkör garantált.

Mindenkinek hasznos
Az már említésre került, hogy a 
dolgozók számára mit jelent a 
megfelelő munkahely, és hogy 
a belső képzések ebben ho-
gyan tudnak segíteni. Viszont 
emellett magának a munka-
helynek is nagyon hasznos 
lehet. Ha az emberek élete 
annyiból állna, hogy minden 
nap bejárnak dolgozni, minden 
nap egyforma, nem lennének 
képzések, kurzusok, ahol fej-
lődhetnének, így nincsenek 
tisztában az aktuális dolgokkal, 
az veszteséget is jelenthet az 

adott cég számára. Igaz, 
hogy a cégeknek pénzbe 
kerül az is, ha különböző 
képzéseken, kurzusokon 
vesznek részt a dolgo-
zóik, de ebből később 
hasznuk lesz. Hiszen a 
munkahelyen olyan em-
berek fognak dolgozni, 
akik sokoldalúak, moti-
váltak és tisztában van-
nak az aktualitásokkal, 
és nem azon gondolkoz-
nak, hogy mikor hagy-
ják ott a céget egy jobb 

munkahelyért.

A sikeres vállalkozás 
Különböző felmérések alapján összeállítot-
tak egy listát arról, hogy mi is az a tíz dolog, 
amelyre egy sikeres vállalkozáshoz szüksége 
lehet az embernek. Többek között azt is tar-
talmazza a lista, hogy mennyire fontos, hogy 
képben legyünk az aktualitásokkal és a fejlő-
dési lehetőségeket sose halasszuk el. Tehát, 
ha nem is egy cégnél szeretnénk dolgozni, 
hanem saját magunk lábára állnánk és vállal-
koznánk, akkor sem szabad megfeledkezni a 
tanulásról. 
Összefoglalva, bármennyire is elszomorító 
a tény, de ha sikeresek szeretnénk lenni az 
életben, akkor tanulnunk kell. Nem csak az 
iskolás éveink végéig, hanem teljes életünkön 
keresztül. 

Krajnik Dorka

Fotók: internetMEGAZIN
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Nem szükséges kiváló vagy profi sportolónak 
lennünk ahhoz, hogy felmérjük teljesítményün-
ket akár egy verseny keretein belül. Hazánkban 
is egyre több ultraverseny és maraton csábítja 
a mozogni vágyókat arra, hogy kipróbálják és 
megmérettessék magukat egy adott sportág-
ban. 
Az egyik legnépszerűbb „hobbi sportok” közé 
tartozik a futás, mely az egyik leghatékonyabb, 
ugyanakkor a legegyszerűbb mozgásfajtának 
számít a sport eszközeit és 
körülményeit tekintve. A fu-
tás szépségéhez hozzájárul, 
hogy különböző környezet-
ben, természetközeli helye-
ken is végezhető.
Minden év áprilisában kerül 
sor a felsőoktatási sportélet 
egyik legjelentősebb verse-
nyére, a Bosch Szarvasűző 
futóverseny megrendezésére 
a Bükki Nemzeti Parkban.  Az 
esemény szorosan kötődik 
egyetemünkhöz.
A hegyeken túl a Balaton ad 

otthont Közép-Európa leghosz-
szabb futóversenyének, az NN 
Ultrabalaton lebonyolításának, 
melyet egyénileg, váltóban, futva 
vagy bringával teljesíthetnek a 
résztvevők. A nyári időszakban 
nem kell messzire mennünk, hi-
szen mára már az egyik legked-
veltebb versennyé nőtte ki magát 
a Balatonátúszás is. Az úszás, 
hasonlóan a futáshoz, az egyik 
legegészségesebb egyénileg 
vagy csoportosan is végezhető 
mozgáskultúra. 
Bármilyen sportot is űzzünk, ter-
mészetesen egy versenyen való 
részvételt egy hosszabb ideig 

tartó edzésnek kell megelőznie. Fontos, hogy 
az edzések egyénfüggők, a céloknak pedig re-
álisnak kell lenniük. A rendszeres testmozgás 
mellett a versenyekre való készülés során el-
sajátított készségek fejlesztése, a fizikai telje-
sítményeken kívül, nagy türelemre és kitartásra 
ösztönöz bennünket.

Kovács Eszter

Az egészségtudatos életmód fontos szerepet játszik az életünkben, ennek elengedhetetlen 
része többek között a rendszeres testmozgás is. Mindenki megtalálhatja a számára meg-
felelő sportot, melyet saját kedve és tempója szerint gyakorolhat, azonban az unalmas és 
monoton testedzés elkerülésének érdekében érdemes kisebb kihívásokat állítani magunkkal 
szemben.

miért jó versenyezni?

Fotók: internet
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A Kreatív Műhely által indított ren-
dezvénysorozat részeként látogatott 
el Farkas Róbert az egyetemünkre. 
A rendezvények fő célja, hogy kö-
zelebb hozza a hallgatókat az üzleti 
élethez, illetve hogy vállalkozási ked-
vet teremtsen. 
Nem volt ez másként 2018. 02. 14-
én sem, amikor az előadás során 
olyan tanácsokkal és tippekkel gaz-
dagodhattak a jelenlévők, amelyek 
megkönnyítik a majdani álláskeresé-
sét. 
Az elhangzottak célja, hogy az ott 
megjelent egyetemisták tájékozódja-
nak arról, hogy miként tudják megragadni a 
lehetőségeket a diplomát követően, valamint 
hogy tudatosan készülhessenek az állásva-
dászat nehézségeire.
Mindezek átadásában Farkas Róbert segít-
ségére volt a LinkedIn néhány magyarországi 
partnerének (pl.: Takata. OTP, MOL stb.) kép-
viselője. Az előadást követően kérdéseket 
lehetett feltenni a meghívottaknak, vagy akár 
a karrierrel kapcsolatban személyes tanács-
adást is lehetett kérni. 
Sokunk számára a teremben az előadás előtt 
ismeretlen volt a LinkedIn, azonban Farkas 
Róbert megmutatta azt az oldalát, ami min-
ket, hallgatókat, pályakezdőket is érdekelhet 
és hasznunkra vállhat.
A legnagyobb különbség az általunk használt 
közösségi média (Facebook, Instagram, You-
tube, Foursquare, Snapchat) és a LinkedIn 
között, hogy amiket mi alkalmazunk, azok a 
privát önmegvalósítást eredményezik, míg a 
LinkedIn célja a szakmai önmegvalósítás.
Ellenben a LinkedInen is lehetőség van vi-
deómegosztásra, ismerősök jelölésére, kö-
vetésre. 
Napjainkban a LinkedIn a legnagyobb szak-
mai portál a maga 546 millió tagjával, melyből 

kb. 900.000 fő származik Magyarországról. 
Többek között a Miskolci Egyetem is jelen 
van az oldalon.
Miért lehet fontos egy LinkedIn profil?
Annak számos oka lehet, azonban az egyik 
legfontosabb, hogy a legtöbb magyarországi 
nagyvállalat is toboroz munkatársakat ezen 
keresztül.
Miért fontos egy jól megszerkesztett Lin-
kedIn profil?
Köztudott, hogy átlagosan 4 másodpercig tud 
valaki egy adott illetőre figyelni. Ez alatt kell 
eldönteni, hogy akarják-e alkalmazni, vagy 
sem. Ha nincs fotód, tizennégyszer kevesebb 
az esélyed, hogy alkalmazzanak. Amennyi-
ben készítesz fotót, az önbizalmat, energiát 
sugározzon, és ne a tablóképed legyen! Min-
dent írj bele az oldaladba, ami fontos rólad: 
milyen tapasztalatod, érdeklődési köröd van. 
Azonban ne feledd, hogy tudsz megosztani, 
kommentelni, vagy követheted a példaképe-
det, de ez mind felelőséggel jár. Minden, amit 
az interneten teszel, az ott is marad, és az ha-
tározza meg a rólad alkotott véleményt, amit 
láttatni engedsz magadból.
Vágj bele valami újba, élj a lehetőségeiddel! 

Németh Niki

27

állásvadászatI kézIkönyv - egyetemIstáknak
Érdeklődő hallgatókkal megtöltött terem, fiatalos, lendületes előadás és 
számtalan hasznos tanács. Ezzel a néhány szóval lehetne összefoglalni 
Farkas Róbert, a LinkedIn közép-európai senior kapcsolati igazgatójának 
előadását, amelyre a Kreatív Műhely szervezésében került sor.

Trend&Tech

Fotó: uni-miskolc.huMEGAZIN
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Kutatások szerint a hírességek 
közé manapság főképp a you-
tubereket sorolják, mert ők van-
nak a legnagyobb hatással a 
tinédzserekre. Kevésbé híresek 
a bloggerek, akik sokszor nem 
vállalják az arcukat, inkább a 
weboldaluk mögé bújnak, mégis 
ugyanúgy kapnak felkéréseket, 
mint a Youtube-sztárok. Ez a cse-
rekereskedelem – ingyen termék 
vagy élmény reklámért cserébe 
– már szinte mindenhol megszo-
kott, elég egy népes követőtábor 
és egyedi stílus, máris szabadok az utak a cé-
gek felé.
De ha ez tényleg így van, akkor hogyan alakult 
ki az a sokat emlegetett botrány, amit a 22 éves 
Elle Darby vlogger nyilvánosságra is hozott? A 
youtuber lány írt egy levelet a dublini Charlevil-
le Lodge Hotelnek, amiben kifejti, hogy Valentin 
napon szeretne megszállni náluk a barátjával 
egy hétvégére, mindezt pedig videókkal és Ins-
tagram posztokkal „fizetné meg”. Nincs ebben 
semmi különös, számtalan utazó blogger és 
vlogger van, akiket naponta hívnak meg drá-
ga hotelekbe és utazásokra, amikért cserébe 
csak azt kérik, hogy írjanak vagy videózzanak 
róluk. A nevezett hotel tulajdonosa, Paul Sten-
son azonban ezt másképp látta: a lány levelét 
a neve és csatornája kitakarásával közzétette 
a Facebookon, és egy megszégyenítő válasz-
üzenetet csatolt mellé, amelyben leírja, hogy 
a lánynak nincs önbecsülése, és köszöni szé-
pen, nem kér az ajánlatból, mert a hotel oldalai 
is szép számú követővel rendelkeznek.
A csalódott Elle Darby felvett egy „ellenvideót”, 
amelyben leleplezi, hogy ő az, akit nyilvános 
módon megszégyenített a szállodatulajdonos, 
és kifejti, számára a yutuberkedés egy rendes 
munka, amit nagyon szeret csinálni, és úgy 

véli, az idősebb generáció tipikus válasza a 
fejlődésre az elzárkózás. Nagyon megosztóan 
reagáltak erre az emberek, volt, aki szerint a 
blogolás már része a modern üzleti életnek, 
másik elkényeztetettnek nevezték a lányt.
Mi tehát az igazság? Ha egyre több hotel ajánl-
ja fel az efféle lehetőségeket a közösségi mé-
dia fiatal sztárjainak, miért kérik számon rajtuk 
az ez elől elzárkózók azt, hogy influencernek 
képzelik magukat? Ez egy átmeneti időszak, 
az újféle influencerek elfogadása még kiépülő-
ben van, így valószínű, hogy nem ez az ösz-
szetűzés lesz az egyetlen, ír majd a média. Ez 
egy mindennapi probléma, amivel több influen-
cer is küzd, de csak a színfalak mögött, hogy 
az ehhez hasonló megalázásuk ne kerüljön a 
megosztó vélemények kereszttüzébe.
Persze érthető, hogy minden cég fél a tény-
leg csak potyázó, szinte ismeretlen, magukat 
influencernek tituláló egyénektől, és az is lehet, 
hogy nincs szükségük a plusz reklámra, de ta-
lán nem az a legjobb mód ennek lekommuni-
kálására, mint amit Paul Stenson alkalmazott: 
a botrány kirobbanása és a youtuber lány két, a 
témát taglaló „ellenvideója” után kitiltotta a ho-
teléből az összes bloggert és vloggert.

Tóth Evelin 

Az influencer jelentése: kihat valakire vagy valamire, befolyást gyakorol, befolyásol. Az in-
fluencerek azok a véleményvezérek, akiknek a szavaira odafigyelnek az emberek. A nagy 
márkák influencerekkel működnek együtt, akik főképp sztárok, hírességek.

influencer-e a Blogger?

Fotó: internet
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Az Egyasszony, az írónő első kötete 
nagyon megrázó történet beteg gye-
rekekről, családon belüli erőszakról, 
egy anyuka elkeserítő helyzetéről, 
mindez Miskolcon, ahol mi is élünk. 
Naponta bejárjuk ugyanazokat az ut-
cákat, amiket Éva, ugyanoda járunk 
orvoshoz, ahol tönkretették az életét. 
Talán pont ezért sokkal megrázóbb 
ez nekünk, akik itt élünk.
A könyv azzal kezdődik, hogy egy 22 
éves miskolci lány ráeszmél, hogy 
gyereket vár, és fogalma sincs, hogy 
akarja-e. Méghozzá egy olyan férjtől, 
akit alig lát, és az még a jobbik eset. 
Végigkövethetünk egy felháborító, 
szívszorító, borzalmas kimenetelű 
szülést, és egy kemény tortúrát a 
sérült gyermekkel. Az írónő semle-
gesen fogalmazva próbálja kívülről 
szemlélni a múltja történetét, és még 
humort is csempész bele itt-ott.
Minden egyes téma borzasztó és na-
gyon komoly ebben a memoárban, 
amik átélése után segítő kezet nyújt-
hat ez a történet. Nem egy vidám 
könyv, de minden sora igaz. Készült belőle 
színdarab is, amely most újra megtekinthető 
Budapesten, és már túl van a 100. előadáson.
Az írónő legfrissebb kötete pedig nemrég je-
lent meg szintén a Libri Kiadónál, A rózsaszín 
ruha címmel. Ez egy novelláskötet, amely a 
hétköznapokból kiragadott történeteket fog-
lalja magába.  Tárcanovellái a körülöttünk 
lévő világról szólnak: nőkről és férfiakról, 
anyákról és lányaikról, feleségekről és fér-
jekről, gyerekekről és felnőttekről. Mindegyik 
novella erős érzéseket hagy az olvasójában, 
több szemszögből láthatjuk a párkapcsolatok 

és az ezzel kapcsolatos traumák, csalódások 
hatásait az emberekre. Egy novellának pedig 
az írónő jó barátja, Szentesi Éva a szerzője, 
aki szintén nagyon tehetséges magyar író. 
Rengeteg szarkasztikus hangvételű, szomo-
rú, vicces, erőt adó történettel ismerkedhet 
meg az olvasó ebben a kötetben, amiket a 
való élet ihletett.
Pétery-Novák Éva szívesen feszegeti az em-
beri kapcsolatok ki nem mondott problémáit, 
amelyek érdekesek és tanúságosak lehetnek 
mind a férfi, mind a női olvasóknak. A Mega-
zin stábja bátran ajánlja mindkét kötetet.

Tóth Evelin

mIskolCI származású írónk: péterfy-novák éva
Egy fiatal vidéki lánynak a ’80-as évek derekán mozgás- és értelmi sérült gyermeke született.
Bántalmazó férje oldalán küzdött kitartóan a családja boldogságáért, de harca kudarcra 
volt ítélve. Péterfy-Novák Éva története a veszteség utáni továbblépésről és az elfogadás
folyamatáról szól egy olyan korban és közegben, mely sem a hibát beismerni, sem a
mássággal együtt élni nem akar.

Fotó: Pergamenre hányt szavakMEGAZIN
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Mesélj a Tapolcai hattyúk legendá-
járól, ami alapján kiválasztottak az 
ösztöndíjra!
A tavalyi fesztiválra Rácz Máté Le-
ventével a Tapolcai hattyúk legendá-
ja című 20 perces dokumentumfilmet 
készítettük el a tapolcai tó ihlette sze-
relmes legendáról.
Az alkotás kutatómunkával kez-
dődött. Információt gyűjtöttünk a 
miskolci legendákról, a legendák 
keletkezéséről és a tapolcai életről. 
Ehhez a Herman Ottó Múzeum is se-
gítségünkre volt. Végül kiválasztottuk 
a Csorba Piroska tollából származó 
a Tapolcai hattyúk legendáját, ame-
lyet két szereplő segítségével meg 
is jelenítettünk a filmben. A doku-
mentumfilm többi része riportokból 
tevődött össze, hogy pontos képet 
kapjunk az általunk feldolgozott tör-
ténetről és annak hatásáról a miskol-
ciak körében. A film utómunkálatai 
jelentettek némi kihívást, de megbir-
kóztunk velük és sokat tanultunk.

Mi lesz az új film témája?
Végzős antropológusként az itt töltött három 
év sok gondolatot indított el bennünk. Ezek-
nek kiteljesedése az az ötlet, ami a készülő 
kisjátékfilmnek az alapja. Feltettük a kérdést, 
hogy hogyan választják meg az emberek a 
fogalmaikat, amelyek aztán vezetni fogják 
az életüket. Egyes csoportok elhatárolódnak 
más emberei csoportoktól, mert a képzelt és 

teremtett fogalmaik mentén határozzák meg 
a különbségeket. 
A filmben egy más nézőpontból mutatjuk meg 
a kultúra működését. Képzeljük el, hogy az 
összes szokás, erkölcs, illem, hagyomány, 
nézet jelen van egy hatalmas raktárban. Ezt 
nevezzük mi spektrumnak. És most képzeljük 
el azt, hogy ebből a raktárból azt vehetünk el, 
amit csak akarunk, hiszen az egész a ren-
delkezésünkre áll. Mindegyik lehet a miénk 

A Miskolci Nemzetközi Jameson Cinefest a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakos 
hallgatóinak minden évben megadja a lehetőséget, hogy az Otthonunk Miskolc projekt 
keretén belül a fesztivál ideje alatt levetítésre kerüljenek az elkészített filmjeik. A levetített 
filmek közül minden évben kiválasztanak egyet, akinek alkotóját ösztöndíjjal segítik, idén ezt 
Potonyecz Fanni végzős hallgató nyerte el, akit a készülő filmről kérdeztünk.

Interjú a CInefest IdeI ösztöndíjasával, 
potonyeCz fannIval

Fotó: internet MEGAZIN
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is, mert egyik sincs hozzárendelve 
különböző csoportokhoz, hanem az 
emberiség egészének tulajdonát ké-
pezik.
A kisjátékfilm címe Itt, amelyben az 
emberiség egésze egy társadalmat 
alkot, melynek alapja az elfogadás, 
nyitottság és tudás. Nem a homog-
enizálódásról és nem is a globalizá-
cióról beszélünk, hanem wholenizá-
cióról. A wholenizmus az interakciók 
minden lehetséges formáját magába 
foglaló gyűjtő és kiinduló elv, amely 
az elfogadáson, nyitottságon és tu-
dáson alapszik. A wholenizmus esz-
köztára a spektrum. Egyszerre aktív 
és passzív elv, amely önmagában 
megnyilvánulatlan, hiszen az embe-
rek teszik élővé a spektrumból való 
szabad választással, és az elemek 
gyakorlatba való átültetésével.
A film mindezeket az elveket mutatja 
be a főhős krízisén keresztül, a világ 
150.000 pihenőházának egyikében. 

Hol tart most a projekt?
Ezen a projekten is Rácz Máté Le-
vente rendezőtársammal dolgozunk. Ez a 
hónap a támogatók felkereséséről fog szólni, 
hogy minél sikeresebben tudjuk kivitelezni öt-
letünket. Azután április hónapban kezdődnek 
a felvételek, majd pedig nyáron az utómun-
kák. A rendelkezésünkre álló idő gyorsított 
munkafolyamatot kíván meg, hogy filmünket 
elkészíthessük a bemutatóig, ami 2018 szep-
temberében lesz a Nemzetközi Jameson Ci-
neFesten.

Kik lesznek a szereplők? Hivatásos színé-
szek vagy civil emberek?
Szeretnénk olyan emberekkel dolgozni első-
sorban, akik egyetértenek a projektünkkel és 
elképzelésünkkel. De a hiteles játék is fontos, 
ezért a meghirdetett casting során előny lesz, 
hogyha rendelkezik színészi tapasztalattal a 
jelentkező. A szereplők jelentkezését már vár-
juk az ittcasting@gmail.com e-mail-címre.

Mit tartasz nehezebbnek: forgatni vagy for-
gatókönyvet írni?
A forgatókönyvírás egy nehéz dolog. Eddig 
még nem kellett hasonló stílusban írnunk, 
úgyhogy a műfaji követelményekről és a for-
gatókönyvírásról sokat tanultunk írás közben 
és írás előtt is. Első lépésként felépítettük a 
világot. Átgondoltuk a működését és minden 
jellemzőjét. Majd jöttek a karakterek, akik eb-
ben a világban mozoghatnak. Aztán láttunk 
neki a tényleges írásnak, amelyen most már 
több hónapja dolgozunk.

A továbbiakban is a filmforgatás felé sze-
retnél orientálódni?
Nagyon tetszik ez az alkotói folyamat, főként, 
mert olyanról fog szólni a filmünk, amelyet mi 
magunk is fontosnak és elmondandónak talá-
lunk. Élvezem csinálni.

Tóth Evelin

Fotó: internet
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32 science for me

A „NYELVKALAND ME” a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében angolul és németül 
tanuló középiskolások számára kalandos él-
ménnyé teszi a nyelvtanulást, játékosan fej-
leszti nyelvtudásukat, hogy sikereket érjenek 
el a tanulásban és a munkában, hozzájárulva 
ezzel boldogulásukhoz, az esélyegyenlőség-
hez és a régió fejlődéséhez.
A célok megvalósításában a Miskolci Egye-
tem három intézete vesz részt: a Modern 
Filológiai Intézet, a Tanárképző Központ és 
az Idegennyelvi Oktatási Központ. A Mo-
dern Filológiai Intézet Angol Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Tanszékének, illetve Német 
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének 
oktatói innovatív, élményalapú az angol és a 
német nyelv tanulását támogató programot 
dolgoznak ki a középiskolai tanulók valós 
igényeire támaszkodva, amelyet 16 Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei középiskolában 
próbálnak ki. A program hosszútávon haszno-
sítható nyelvi adatbankot eredményez, ame-
lyet a középiskolák is sikerrel alkalmazhatnak 
majd, hiszen letölthetők lesznek a feladatok 
és az óravázlatok. Ezzel hozzájárulunk a 
hazai nyelvoktatás átalakulásához. Emel-
lett fejlesztjük nyelvszakos hallgatóink tanári 
kompetenciáit is, hiszen a projekt hároméves 
futamideje alatt a Miskolci Egyetem 46 nyelv-
szakos hallgatója látogat el a középiskolákba 

és tart újszerű, kreatív, vidám, iskolai tanórán 
kívüli angol és német nyelvi foglalkozásokat 
összesen 2880 tanulónak. A hagyományos 
nyelvtanulási formákat interkulturális projek-
tek megvalósításával egészítjük ki, amelyek 
során a diákok ismereteket szereznek a ta-
nult nyelvet beszélő emberekről, országokról. 
A Tanárképző Intézet oktatói az angol és a 
német szakos tanárjelölteket az élményalapú 
tanítás és tanulás fortélyaiba avatják be. Az 
Idegennyelvi Oktatási Központ angol és né-
met nyelvtanárai mérik és értékelik a középis-
kolások teljesítményét, próbanyelvvizsgákat 
szerveznek a programba bekapcsolódó diá-
koknak, illetve támogatják az angol és a né-
met szakos tanárjelölteket a nyelvtanulás mé-
rési-értékelési folyamainak elsajátításában. 
A programban intenzíven együttműködünk 
a megyében tanító nyelvszakos tanárokkal 
is, akik egyrészt segítik a Miskolci Egyetem 
nyelvszakos hallgatóinak munkáját, más-
részt továbbképzésen vesznek részt, hogy a 
legjobb foglalkozások ötleteit mindenki meg-
ismerhesse. A projekt keretében 32 középis-
kolai nyelvtanár élményalapú továbbképzése, 
érzékenyítése valósul meg. A projekt össz-
költsége 409.917.495,- forint. 
Kapcsolattartó: Kegyesné Dr. Szekeres Erika, 
projektmenedzser (kegyeserika@gmail.com)

Sajtóközlemény

nyelvtanulással a boldogulásért 
– nyelvkaland me
A Miskolci Egyetem egyik legfontosabb küldetése, hogy régiónk számára jó nyelvtudással és 
jó pedagógiai érzékkel rendelkező nyelvtanárokat képezzen. Különösen fontosnak tartjuk, 
hogy hallgatóink minél gyakrabban próbálhassák ki tanítási ötleteiket a középiskolákban. 
Hasonlóan fontos számunkra, hogy a középiskolások motivációját növeljük a nyelvtanulás 
iránt. Ezek jegyében valósítja meg 2017 és 2020 között a Miskolci Egyetem a „NYELVKA-
LAND ME” – Nyelvtanulással a boldogulásért című EFOP 3.2.14-17-2017-00005 azono-
sító számú projektjét.
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33science for meMAGYAROK
A

MARSON
2018. május 4-5-6.

MISKOLCI EGYETEMMISKOLCI EGYETEM
KÖRCSARNOK

Építs robotot!
JELENTKEZZ!!!JELENTKEZZ!!!

24 óra alatt24 óra alatt

Az első 20 jelentkező csapatnak 
a MISKOLCI EGYETEM az alapvető alkatrészeket

INGYEN biztosítja!

https://www.facebook.com/Magyarok-a-Marson
http://www.magyarokamarson.hu/

Jelentkezni 2018. április 22-ig a
-ra elküldött levéllel lehet.siposattila@magyarokamarson.hu
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34 Hagyományaink34 Sport

Sajtos sörleves

Hozzávalók
(1 hideg kollégiumi szoba lakói részére):

• 1 nagy fej vöröshagyma
• 1 db répa
• 50 g vaj
• 2 evőkanál olívaolaj
• 2 dl főzőtejszín (minimum 20 %-os) 
• 2 tömlős sajt (egyenként 100 g)
• 1 üveg sör (ez most tényleg az é tel-
hez kell) 
• 1 evőkanál mustár 
• 1 teáskanál Erős Pista
• só, bors, szerecsendió 
ízlés szerint

Első körben meghámozzuk a 
vöröshagymát, apróra vágjuk és 
üvegesre pároljuk a vajjal össze-
kevert olajon.
Hozzátesszük a megtisztított és 
nagy lyukú reszelőn lereszelt 
sárgarépát. A párolt zöldségeket 
sózzuk, borsozzuk, reszelünk 
rá szerecsendiót, és teszünk rá 
mustárt és Erős Pistát is.
Felöntjük fél liter sörrel, ezzel 
főzzük 15 percig. Így elpárolog 
belőle az alkohol is.
Ezután beleöntjük a felforralt levest 

egy turmixba vagy egy botmixerrel összetur-
mixoljuk. Visszaöntjük az edénybe, beleönt-
jük a tejszínt és forralunk raj ta egyet, aztán 
belenyomjuk a tömlős saj tot (ízesített sajt is 
jó, ezt rátok bízom), majd ke vergetve főzzük 
még 10 percig.
Tálaláshoz petrezselymet és cornflakest 
teszünk rá, esetleg pirítóssal fogyasztjuk.

Az ételhez mindenkinek csudálatos jó ét-
vágyat kívánok! 
Szurplííz!

#zseller

sajtos sörleves
Itt a március, a tavasz első hónapja, és a mínuszok még mindig itt kopogtatnak az ablakun-
kon. Még nehezen, de bírjuk ezt a sarkvidéki hideget és a hólapátolás nehézségeit. Ilyenkor 
a pálinka mellett egy forró leves tud felmelegíteni. A kollégiumi szobákban csak fellelhető 
egy kósza üveg sör, amelyet most nem hirtelen leEKSeltek, hanem főztök belőle egy finom 
sörös sajtlevest.

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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