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Lássuk, mi az, ami-
vel nálunk foglal-
kozhatsz:
Nádasi Erika szín-
művésznő vezeté-
sével színdarabjaink 
változatos karakte-
reit keltheted életre. 
Emellett színjátszó 
fesztiválokra, találko-
zókra is eljuthatsz az 
elkészült színdara-
bokkal. Közös szín-
házbérlet vásárlásra 
is van lehetőség, így egy-egy darab után 
együtt beszélgethetünk a művekről.

Részt vehetsz csapatépítő rendezvényeinken 
és heti rendszerességű próbáinkon. A karak-
terfejlesztés mellett önkifejezésed is fejleszt-
heted. Szerdánként 18:30-tól az Uni-Hotel 
tanulószobájában lévő improvizációs trénin-
geken színészmesterség gyakorlatok mellett 
a televízióból ismert Beugró játék segítsé-
gével: lassíthatsz, elfordíthatsz, stopptrükkel 
szituációt válthatsz, váltólázzal érzelmeid 
fejezheted ki, fotóalbum segítségével sza-
badjára eresztheted a fantáziád, időgépbe 
ülhetsz, narrációval irányíthatod társad moz-
dulatait, lyukat beszélhetsz a másik hasába, 
ülhetsz ördögként vagy angyalként társad 
vállán, kommunikálhatsz 1-2-3-4 szóval. A 
szerdai tréning mindenki számára szabadon 
látogatható.

A következő idényre Karinthy Frigyes rövid 
kabaréjeleneteiből álmodunk színpadra né-
hányat. Itt nem csak szereplői, de rendezői 
vagy írói vénátokat is kibontakoztathatjátok. 
Emellett készül egy versszínházunk is, mely-
nek részletét megtalálhatjátok a Youtube-on, 
ha beírjátok: Elég a maradék. Fórumszínházi 
foglalkozásokkal gimnáziumokba látogatunk 

el, ahol társadalmi problémák és diákokat 
érintő kérdések játékos felvezetésével és 
közös megoldásával foglalkozunk. Ez év-
től általános iskolákkal is együttműködünk. 
Drámajátékok tervezésébe, foglalkozások 
vezetésébe is bekapcsolódhattok. Fellépé-
sekre az egyetemi könyvtárban, fesztiválokon 
és falunapokon is van lehetőség.

A színjátszókörünk nyitott fotósok és kreatív 
munkával foglalkozó hallgatók részére is. Az 
év folyamán számtalan posztert, plakátot, 
promós videót készítünk. Szerepléseinkről és 
foglalkozásainkról visszacsatoló cikkeket is 
írunk, így írói vénával megáldott hallgatókat 
is várunk a csapatba.

Bővebb információt találsz rólunk a Faceboo-
kon és az egymaszk.hu-n. Ha lájkolod az ol-
dalunkat, információt kaphatsz eseményeink-
ről és előadásainkról. 

Ha jelentkezni szeretnél hozzánk, nincs más 
dolgod, mint egy bemutatkozó e-mailt küldeni 
magadról az egymaszk@gmail.com e-ma-
il-címre.
Jelentkezz, és légy része egy kreatív, művé-
szetekre nyitott csapatnak, ahol együtt sírunk, 
nevetünk.

Katona Gábor

Te is szeretnél egy fantasztikus csapat része lenni? Ha érdekel a színház világa és kipróbálnád 
magad színészként, szeretsz mások bőrébe bújni és karaktert építeni, vagy csak betekintenél az 
improvizáció világába, akkor jó helyen jársz! Téged is vár amatőr társulatunk!

Téged is vár az egy Maszk dráMaMűhely!

Fotó: Kiss ViktorMEGAZIN
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MEgazin: Kérem, hogy 
mutatkozzatok be az 
egyetemi polgárok szá-
mára, és mondjátok el, 
hogy hogyan jutottatok a 
Hallgatói Önkormányzat 
közelébe!
Maksa Balázs: Elsőéves 
mesterszakos logisztikus 
hallgató vagyok. Én a 
sporton keresztül kerül-
tem kapcsolatba a Hall-
gatói Önkormányzattal, 
de mindig is szerettem a 
közösségemet képviselni, 
így szerettem volna a saját 
évfolyamomat is a HÖK soraiban. A hallgató-
társaim bizalmából előbb évfolyamképviselő, 
majd ME-HÖK titkár, végül a szervezet elnö-
ke lehettem. 
Jánosik Zsuzsanna: Negyedik éve vagyok 
az Egészségügyi Kar hallgatója, jelenleg 
egészségturizmus szervező szakon. Koráb-
ban a kar HÖK-elnöke voltam, és Balázs kért 
fel az általános alelnöki teendők ellátására, 
amire örömmel mondtam igent. 
Veleczki Patrik: Negyedéves hallgató-
ja vagyok az egyetemünknek. Személyes 
kapcsolatokon keresztül kerültem a HÖK 
közelébe. Évfolyam-képviselőként kezdtem 
a munkát, és igyekeztem a közösségi tevé-
kenységemmel kiemelkedni. Szintén Balázs 
felkérésére érkeztem a ME-HÖK kötelékébe. 

MEgazin: Nincs mindenki tisztába a HÖK 
szerepével egy egyetem életébe. Kérlek, 
mondjátok el néhány mondatban, mit is csi-
nál a Hallgatói Önkormányzat!
M.B.: Az első és legfontosabb feladat a hall-
gatók érdekének a védelme. Ez megjelen-
het a szabályalkotás, a különböző egyetemi 

bizottságok, vagy akár konfliktushelyzetek 
szintjén, ahol ott kell állnia a szervezetünk-
nek az „egyszerű” hallgatók mellett. Ezen 
kívül igyekszünk komfortosabbá tenni a hall-
gatók mindennapjait. 
J.Zs.: A HÖK a különböző bizottságain ke-
resztül átszövi a hallgatók mindennapjait, hi-
szen a kollégiumi bizottság a kollégiumi élet, 
a SZÖB a különböző hallgatói juttatások, 
míg a Valéta Bizottságok a hagyományőrzés 
szempontjából meghatározóak. 
V.P.: A ME-HÖK pedig az egyetemi dönté-
seket igyekszik a hallgatók szempontjából a 
lehető legjobb irányba terelni a döntéshozó 
fórumokon. Ezen kívül tagjai vagyunk a Hall-
gatói Önkormányzatokat tömörítő fórumnak, a 
HÖOK-nak, amin keresztül igyekszünk a leg-
jobb kezdeményezéseket átültetni Miskolcra. 

MEgazin: Mik a terveitek az elkövetkezendő 
időszakra?
M.B.: Szinte minden területen megújulást 
tervezünk. Konkrét példaként a mögöttünk 
hagyott gólyatábort említhetném, amelyet 
először sikerült fesztiválosra vennünk. Min-
den este fellépők szórakoztatták a gólyákat, 

inTerjú a Miskolci egyeTeM 
hallgaTói önkorMányzaTának idei Tagjaival

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Új elnökséget választott a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata, akik júliustól léptek man-
dátumba. Ennek kapcsán a megújult vezetőség három tagjával, Maksa Balázs elnökkel, Jánosik 
Zsuzsanna általános és Veleczki Patrik pénzügyi alelnökkel beszélgettünk az új vezetőség terveiről.
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amelyeket elő-
zetes megkér-
dezés alapján 
választottunk ki. 
Másik példaként 
említhetem, hogy 
fontosnak tartjuk a 
campus állapotát, 
így parkosításba 
is fogunk kezdeni.  
V.P.: A MEN ese-
tében nyitni sze-
retnénk a város 
l a k o s s á g á n a k 
irányába. Sze-
retnénk minél na-
gyobb közönséget 
bevonzani, akár a környékbeli településekről 
is, ezáltal megteremtve egy modern feszti-
vált, de a rendezvény hallgatói jellegét sem 
elveszítve. Általában igaz, hogy szeretnénk a 
kollégistákat kimozdítani a kollégiumokból, a 
bejárókat pedig rávenni, hogy vegyenek részt 
az egyetemi programokon. 
J.Zs.: Nemcsak a hagyományokban résztve-
vő „megkeresztelkedett” hallgatótársakat, ha-
nem valamennyi hallgatót szeretnénk bevonni 
a közösségi életbe. A ME-HÖK ajtaja minden-
ki számára nyitva áll!

MEgazin: Hogyan reagáltok az új online ge-
nerációk által nyújtott kihívásokra?
M.B.: Külön online kampányokkal készülünk, 
aminek saját felelőse is lesz a csapaton belül. 
Első lépésként a ME-HÖK-nek is lesz saját 
Instagram-profilja, ahol a velünk kapcsolatos 
hírekről naprakészen igyekszünk tájékoztatni 
az érdeklődőket. Tervben van ezen túl online 
játékok bajnoksága, ezáltal is kapcsolatba sze-
retnénk lépni azokkal, akiket eddig nem tud-
tunk megszólítani. Nagy hangsúlyt kívánunk 
fektetni a beiskolázásra is, ahol a ME-HÖK-
nek megkerülhetetlen szerepe van. Mindent 
meg fogunk tenni ennek sikere érdekében.
J.Zs.: Ezen platformok segítségével is igyek-
szünk minél átláthatóbbá tenni a szervezetün-
ket, és a pozitivitást visszahozni a szervezet 
megítélésébe. 

MEgazin: Ha most az interjút olvasgatva va-
laki kedvet kapott jelentkezni a HÖK soraiba, 
az hogyan teheti meg?
J. Zs.: A pályázati kiírások minden kar eseté-
ben Neptunon keresztül eljutnak valamennyi 
hallgatóhoz, az ott leírtak szerint kell pályázni 
a különböző pozíciókra, de azt el kell monda-
nom, hogy a kari HÖK-elnökök is olyan pályá-
zókat várnak, akik valóban szeretnének tenni 
a közösségükért, segítőkészek és tisztelettu-
dók a hallgatótársaik és az oktatók irányába 
egyaránt.  
M.B.: Szeretnénk mindenkit arra biztatni, 
hogy jelentkezzen, mert nagy szükség van a 
tenni akaró emberekre!

MEgazin: Milyen kapcsolatot szeretnétek 
ápolni az egyetemi vezetéssel? 
M.B.: A lehető legjobb kapcsolatra törek-
szünk, hiszen hallgató nélkül nincs egyetem, 
és fordítva, de a legfontosabb a hallgatók 
érdekképviselete. Az esetleges konfliktusos 
helyzetekben kompromisszumokra törek-
szünk. Ezekre nyitottak vagyunk, de ezt az 
egyetemi oldaltól is elvárjuk. 
V.P.: A két félen kívül még van egy harmadik 
egység. Ez pedig Miskolc városa és annak ve-
zetése. Ha ez a három fél jól dolgozik együtt, 
akkor sok hallgatónk lesz, akik szívesen töltik 
idejüket Miskolc városának egyetemén. 

Konyári György 

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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2016. május 4-én 
e g y ü t t m ű k ö d é s i 
megállapodást kö-
tött a Miskolci Egye-
tem és Ózd Város 
Önkormányzata . 
Az együttműködés 
alapja egy olyan 
képzési központ 
létrehozása, amely 
biztosítja felsőfokú 
tanulmányok elvég-
zését Ózd váro-
sában, kihelyezett 
képzési formában.
Az együttműködési 
megállapodást a 
Miskolci Egyetem 
képviseletében Prof. Dr. Torma András, egye-
temünk rektora, Ózd Város Önkormányzata 
képviseletében pedig Janiczák Dávid, Ózd 
város polgármestere írta alá.
Az Ózdi kihelyezett Tagozat által a Miskolci 
Egyetem fontos lépéseket tett a régiót érintő 
munkaerőpiac, illetve társadalmi problémái-
nak orvoslására. A várost érintő elvándorlási 
hullám lassítására, csökkentésére. 
A megállapodás megkötését követően 2017. 
szeptemberében elindult az első félév a Mis-
kolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozatán 
Szociális munka alapszak, illetve anyagmér-
nöki képzések keretében.
2018/19. tanévben a következő 3 szakra 
lehetett a leendő hallgatóknak jelentkezni: 
Szociális munka alapszak, Anyagmérnöki 
alapszak, Mérnökinformatikus alapszak. Az 
Anyagmérnöki alapszakra az érdeklődőknek 
lehetőségük volt duális képzés keretében is 

jelentkezni, mert e képzés duális partnerei 
között ózdi cégek is találhatóak (pl.: OAM 
Ózdi Acélművek).
Jelenleg is az általános képzési és jelent-
kezési információkért illetékes személyek a 
következők:
     

Dr. Czap László
Intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért 

felelős rektorhelyettes
     

Szaka Attila
Köznevelési- és művelődési referens, Ózd 

Város Önkormányzata
     

Bozsvainé Berzi Lilla
Tanulmányi koordinációért felelős hallgatói 

ügyintéző

Bozsvainé Berzi Lilla készségesen állt ren-
delkezéseimre a képzéssel kapcsolatos 

egyéves a Miskolci egyeTeM 
ózdi kihelyezeTT TagozaTa
Immáron alapításának 1. évfordulóját ünnepelheti a Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett 
Tagozata. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. legnagyobb településével létrejött kapcso-
lat kiválóan mutatja, hogy az egyetemünk a régió fejlesztése érdekében miképpen is tud 
együttműködni a megye nagy városaival.

Fotó: Lengyel Attila MEGAZIN
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kérdéseimre. 
A hallgatói ügyintézés ugyanolyan módon mű-
ködik Ózdon is, mint a Miskolci Campusun-
kon. A hallgatók pedig előszeretettel keresik 
fel regisztráció, tanulmányi félévre történőbe-
iratkozás, új félévre vonatkozó adminisztratív 
kérdések, órarendi, tanrendi tájékoztatás, 
tárgyfelvétel, ösztöndíj, támogatások, tanul-
mányi tájékoztatás kérdéseivel kapcsolatban.

Az idei év során az érdeklődés tekintetében 
a mérnökinformatikus szak volt a legnépsze-
rűbb. Az ózdi kihelyezett tagozaton többen, 
személyesen is felkeresték a helyi tanulmá-
nyi osztályt - a februári jelentkezés, illetve az 
augusztusi pótfelvételi során is -, a felvételi 
rendszerben való adminisztratív, regisztrációs 
feladatok segítése kapcsán. Fontosnak tartják 
a minőségi oktatáshoz való hozzáférés előse-
gítését, a leendő hallgatók tájékoztatását, in-
formációkkal való ellátását és a segítségnyúj-
tást is egyaránt.
Jelenleg is még pótfelvételi időszakban tar-
tunk, de várhatóan 3 új hallgató kezdi meg a 
képzést szociális munka alapszakon, illetve 8 
hallgató mérnökinformatikus levelező szakon 
szeptemberben. 
A II. évfolyamot 10 szociális munka képzés-
ben tanuló hallgató, illetve 2 anyagmérnöki 
képzésben résztvevő hallgató képviseli. 
A létszámból is jól látszik, hogy ezidáig a 
legnépszerűbb képzés a Szociális munka 

alapszak. Néhány kérdésemre válaszolt Na-
gyová Simona, másodéves Szociális munka 
alapszakos hallgató:

Milyen elképzeléseitek voltak a képzésről, 
mielőtt elkezdtétek?
N. S.: Nem tudtuk igazán, hogy mibe vágunk 
bele, azonban nagyon vártuk, hogy elkezdőd-
jenek az egyetemi évek. Gondoltunk rá, hogy 
izgalmas és egyben nehéz évek következnek.

Mik voltak az elvárásaitok a képzéssel kap-
csolatban?
N. S.: Reménykedtünk benne, hogy érdekes 
és tartalmas óráink lesznek, és remek oktató-
ink, ami később be is igazolódott.

Hogyan telt az elmúlt évetek az Ózdi Kihe-
lyezett Tagozaton?
N. S.: Nagyon jól telt az elmúlt év, bár a 2. 
félév nagyon gyorsan elszaladt. Azonban már 
ennyi idő alatt is jól összeszokott a kis cso-
portunk.

Hogyan értékelnétek az elmúlt félévet?
N. S.: Az elmúlt év nagyon tartalmas volt, 
nagy fejlődésen mentünk keresztül az év 
során. Megtudhattuk, hogy mi is valójában a 
szociális munka, és gyakorlatokon keresztül 
beleláthattunk a szociális munka világába. 

Az új képzés megjelenésével és a jelentke-
zők számának szinten 
tartásával, a hallgatók 
elégedettségével és a 
képzések gördülékeny 
menetével együtt egy 
színvonalas tagozaton 
vette kezdetét a képzés 
2017-ben.

Mindezek alapján 
őszintén remélhetjük, 
hogy ez az együttmű-
ködés hosszú ideig 
fennmarad!

Németh Niki

Fotó: Lengyel AttilaMEGAZIN

2
018

. S
ZE

P
T
E
M

B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

8 fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

2018. június 8-án megrendezésre került az 
AMPER Felvételi Juniális az egyetem kör-
csarnokában. Ezzel a rendezvénnyel sze-
rették volna megköszönni az idén felvételi-
zett középiskolásoknak, hogy bejelölték az 
egyetemünket, és ez az esemény arra is 
alkalmas volt, hogy a jelentkezők bepillantást 
nyerjenek az egyetem közösségi életébe. 
Ezt a rendezvényt viszont nemcsak a leendő 
egyetemisták, hanem a jelenlegi hallgatók is 
meglátogathatták, akik számára szintén sok 
érdekes programot kínáltak. A rendezvény 
és az összes program is ingyenes volt, előtte 
csupán egy előzetes regisztrációt kellett elvé-
gezni. A belépésnél az ide jelentkező diákok 
különféle ajándékokat kaptak, köztük például 
egy kis miskolci egyetemes korsót. 
Na de lássuk, milyen programok is voltak! 
Buborékfoci – ez egy korosztálytól és nem-
től függetlenül biztonságosan kipróbálható 
szórakozás. Lényegében ugyanazok a sza-
bályok érvényesek, viszont mindenkin van 
egy műanyag felfújható buborék, amiből csak 
a lábak szabadok térdtől lefelé. 
Extrém íjászat – ehhez két csapatba kell áll-
notok, és gumis végű íjakat kaptok, valamint 

fej- és alkarvédőt. Ezután a feladat már csak 
annyi, hogy az ellenséges embereket vagy a 
céltáblát eltaláljátok, amikért pontokat kap-
tok. Ebben az a legjobb, hogy az is kipróbál-
hatja, aki még sosem íjászkodott előtte.
Segway akadályverseny - a segway egy 
olyan eszköz, amely az emberi test mozgá-
saira hangolva szabályozható, egyszerre ex-
trém és egyedi, rendkívül biztonságos, teljes 
mértékben környezetbarát. Azok számára, 
akiknek ez túl könnyűnek tűnt, egy akadály-
pályát is felállítottak. 
Lézerharc – a kidobós, számháború és bú-
jócska keveréke, lövedék nélküli, de a szóra-
kozás garantált. 
Minden programhoz biztosították az eszkö-
zöket és bárki kipróbálhatta őket. A felsőbb 
éves hallgatók lelkesen segítettek minden-
kinek az eszközök helyes használatában. 
Továbbá lehetőség volt csocsózni, különféle 
személyiségteszteket kitölteni - melyből pél-
dául megtudhattad, hogy mennyire kezeled 
jól a konfliktushelyzeteket -, fotót lehetett ké-
szíttetni, melyet helyben ki is nyomtattak. Min-
den karnak volt felállított standja, amelyhez 
odamehettek a középiskolások és kérdez-

hettek a felsőbb éves 
hallgatóktól.  Fellépők 
voltak az eseményen: 
ByeAlex és a Slepp, 
a JETLAG, HELÉNA, 
a The Sign és a Kelet 
Brass Band is. Összes-
ségében elmondható, 
hogy egy nagyon jó 
hangulatú délután volt, 
sok élménnyel, szóra-
kozással, ahol megis-
merhették egymást a 
leendő és már meglévő 
hallgatók is.

Siroki Andrea

Fotó: Beiskolázási Központ

aMPer FelvéTeli juniális
Extrém íjászat, ByeAlex és a Slepp, hideg sör. Ilyen volt az Amper Felvételi Juniális. Miért 
rendezték, kiknek, milyen programok és fellépők voltak? Mi az a segway? Az alábbi cikkben 
erről az eseményől fogunk beszámolni.
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Fotó: Gamer Box

A cikk megírásához a Gamer Box egyik 
dolgozójával, Nyisztor Marccal beszélget-
tünk. A hely megalapítása Gönczi Gábor 
és Hojnyák Gáborhoz vezethető vissza, 
akik hatalmas odaadással és szeretet-
tel kezdték el építeni ennek az álomnak 
az alapjait, és melynek első lépcsőfokát 
2018. májusában érték el, amikor megnyi-
totta kapuit a Gamer Box. Mivel az e-sport 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend 
és elterjedőben van Magyarországon is, 
késznek érezték Miskolc városát egy ilyen 
szórakozóhely megteremtésére. Ennek 
ellenére természetesen nem kis fáradtság 
a bár fenntartása és reklámozása, jelen-
leg 4-en dolgoznak itt.
Az e-sport bár 5 nagyon jó kategóriájú 
számítógéppel van ellátva, villámgyors 
internettel, a gépeken található játékok 
száma pedig folyamatosan bővül. Továbbá 
van két nagyfelbontású TV, az egyikhez egy 
PS4 van csatlakoztatva, a másik pedig fel van 
függesztve, ahol non-stop streameket, élő 
adásokat lehet nézni. A PS4-hez tartozó játé-
kok számát is folyamatosan növelik, jelenleg 
elérhető például: Mortal Kombat, Tekken, Fifa 
2018, Star Wars, Battlefront stb. A társasjáté-
kok is szerves része a Gamer Box mindennap-
jainak, ilyen például a BANG, Monopoly, UNO, 
CATAN telepesei, Aranyásók.
Sor került már versenyekre is (League of Le-
gends, Mortal Kombat), ahol értékes jutalma-
kat lehetett nyerni. A megmérettetés semmi-
lyen kötelezettséggel nem jár, előtte fél órával 
lehet nevezni. Különböző nyereményjátékokat 
is szerveznek, például ha valaki 1000 Ft fe-
lett fogyaszt, különböző nyereményeket vihet 
haza (pl. World Of Warcraft BattlePack, egy 
rekesz sör/energiaital, RP-jutalmak).
A hely italkínálata sem elhanyagolható, ugyan-
is nemrégiben vezették be saját készítésű 

koktéljaikat. Kipróbálhatjátok itt a jeges Fro-
zen Throne-t, az ütős Super Sonic-ot vagy a 
zamatos Archad Ahri koktélt is, de természete-
sen rövidebb és erősebb koktélokat kedvelők 
is megtalálhatják a maguknak megfelelőt, mint 
például egy Spartan Rage vagy egy Fatality. 
Egész héten 14:00–22:00-ig vannak nyitva, 
péntek és szombaton pedig 14:00–24:00-ig 
várják a vendégeket. Felszereltsége ellenére 
a szórakozóhely árak tekintetében az egyik 
legkedvezőbbnek számít a városban.
A dolgozók folyamatosan munkálkodnak a bár 
belső terének alakításán, az ital- és játékkíná-
lat bővítésén. A jövőben szeretnék a gépeik 
számát is növelni, valamint különböző rendez-
vényeken képviseltetni magukat, illetve saját 
nagyobb szabású eseményeket szervezni. A 
hely alapvetően a gamer közösséget célozza 
meg, de bármilyen típusú szórakozni vágyó 
ember is nyugodtan betérhet ide, szóval ha 
kedvet kaptál egy kis kikapcsolódáshoz, nézz 
be a Gamer Boxba!

Siroki Andrea

Gamer Box

A Gamer Box Miskolc első e-sport szórakozóhelye. Leülnétek PS4-ezni a haverokkal, társa-
soznátok egy jót, vagy csak meginnátok egy hideg sört vagy koktélt? Akkor ez a hely nektek 
megfelelő lehet.
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idén is rekordoT dönTöTT a Miskolci egyeTeM
Tovább emelte népszerűségét a Miskolci Egyetem, több éves rekordot döntött a fel-

vettek száma – derül ki a 2018. július 25-én közzétett ponthatárok első értékeléséből. 

A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest közel 2 százalékkal 

emelkedett, amivel várhatóan a felsőoktatási intézmények között országosan is az él-

mezőnyben foglalunk helyet.

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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AZ EGYES KAROK FELVÉTELI 
EREDMÉNYEI
Műszaki Földtudományi Kar (MFK) – A 
legtöbb külföldi ösztöndíjas hallgató a Miskol-
ci Egyetemen
Az alapszakos felvételi tekintetében (Földra-
jz, Környezetmérnöki és Műszaki földtu-
dományi alapszakok) a két mérnöki alapszak 
nagyjából tartotta a tavalyi felvételi számokat. 
A mesterszakokon (Bánya- és geotech-
nikai mérnöki, Olaj- és gázmérnöki, Hidro-
geológus, Környezetmérnöki, Olajmérnöki) 
összesen 26 magyar hallgatót vett fel a kar 
országosan egyedülálló, unikális szakjai-
ra. Olajmérnöki és Hidrogeológus mérnöki 
mesterszakos hallgatóik duális képzésben 
is részt vesznek, két mesterszakjuk – Bán-
ya- és geotechnikai mérnöki, Hidrogeológus 
mérnöki – levelező képzésben is elérhető.
Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) – 
Népszerűek a Műszaki Anyagtudományi Kar 
képzései
A Műszaki Anyagtudományi Kar Anyag-
mérnöki alapképzése – a kimagaslóan jó 
céges partnerhálózatnak köszön-
hetően – továbbra is a Miskolci 
Egyetem egyik legnépszerűbb al-
apszakja. Az országosan is kim-
agasló ipari kapcsolatrendszerük 
és a duális képzésben szerzett ta-
pasztalatuk a továbbtanulás iránt 
érdeklődők számára garanciát jelen-
tenek a szakmai fejlődés és a biztos 
elhelyezkedés tekintetében.
Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar (GÉIK) – 15 százalékkal több 
gólya a Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karon
A Gépészmérnöki és Informati-
kai Kar a 2018. évi nyári felvételi 

létszámok tekintetében nemcsak megőrizte, 
hanem jelentős mértékben tovább javította 
a műszaki és informatikai képzési terület-
en megszerzett biztos pozícióját. A tav-
alyi évhez képest idén 15 százalékkal több 
hallgató került be az állami ösztöndíjas és 
önköltséges képzésekre, jelentős mértékben 
– 38 százalékkal – növekedett a mesterkép-
zésekre felvettek száma.
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – A 
nemzetközi nyitás jegyében új, angol nyelvű 
mesterszak indul
Új szakként hirdette meg a kar az Európai 
és nemzetközi üzleti jog (MA) képzést an-
gol nyelven, amelyet levelező tagozaton 
indítanak. Az idei évben népszerűbbé vált 
a Munkaügyi- és társadalombiztosítási ig-
azgatási alap- és mesterszak nappali tago-
zata. A BA képzési szinten legnépszerűbb 
szakjuk az Igazságügyi igazgatási alapszak, 
az MA képzési szinten pedig a Kriminológia 
mesterszak.
Az Állam- és Jogtudományi Karra felvett hall-
gatók létszáma a tavalyi évhez hasonlóan 
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alakult, lényeges eltérés nem mutatható ki. Az 
általános eljárás keretében 16 fővel többen 
jelentkeztek az előző évhez képest azok a 
hallgatók, akik első helyen jelölték meg a kart.
Gazdaságtudományi Kar (GTK) – Töretlen 
érdeklődés a közgazdász szakok iránt
Csaknem 10 százalékkal többen jelentkeztek 
az általános felvételi eljárás keretében a Mi-
skolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára.
Az elmúlt két évhez hasonlóan tovább 
folytatódik a növekvő érdeklődés a 
közgazdász pálya iránt. A felvételi adatok 
pedig azt igazolják, hogy a Miskolci Egyetem 
képzései közül az egyik legnépszerűbb a gaz-
daságtudományi terület, amelyet immár 31 
éve oktatnak az intézményben.
Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Egyre 
többen választják a tanári pályát
A BTK 2012 óta töretlenül a magyar felsőok-
tatási intézmények bölcsész karai oktatói 
kiválósági listájának élmezőnyében foglal 
helyet, így elmondható, hogy magas színvon-
alú képzésekkel és kiváló oktatókkal várják a 
felvételizőket.
A Bölcsészettudományi Karra a 2018-as 
felvételi eljárásban 296 fő nyert felvételt. A 
képzési területeket elemezve örvendetes 
hír, hogy idén tovább növekedett az osztat-
lan tanárképzésre és a pedagógus képzési 
területre felvettek létszáma. Ezért is hirdetnek 
a pótfelvételi eljárásban az induló szakjaik 
mellett egy új szakot – a Média-, mozgókép 
és kommunikációtanárt – a már diplomával 
rendelkezők számára.

Egészségügyi Kar (EK) – Foly-
amatosan növekvő érdeklődés az 
Egészségügyi Kar iránt
Az Egészségügyi Kar – a tavalyi 
rekord felvételi eredményt további 
5 százalékkal felülmúlva – az idén 
279 hallgatót vett fel a miskolci 
egészségtudományi szakjaira. A túl-
jelentkezés csaknem ötszörös volt, a 
legnépszerűbbnek ebben az évben 
is a gyógytornász képzés bizonyult, 
ahová 101 fő nyert felvételt, de nem 
csökkent az érdeklődés a radiográ-
fus, a védőnő és az egészségturiz-
mus-szervező képzések iránt sem. 
Újdonság, hogy idén a radiológiai 
osztályokon dolgozó egészségügyi 

szakemberek számára levelező radiográfus 
képzést hirdetett meg a kar.
Kiemelendő, hogy a 2017-től működő sátoral-
jaújhelyi kihelyezett képzés keretében idén is 
sikerült egy 24 fős védőnő évfolyamot indítani 
levelező munkarendben.
Az Orvosdiagnosztikai laboratóriumi felsőok-
tatási szakképzésre az ország minden 
részéről érkeztek jelentkezők, 33 főt vett fel 
a kar.
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI) 
– Sokszínű zeneművészeti és zenei pedagó-
gusképzés
Az idei általános felvételi eljárás során a 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben 
közel 18 százalékkal több hallgatót tudtak 
felvenni, mint a megelőző évben. A felvet-
tek 84 százaléka első helyen jelölte meg az 
intézményt. Ez azért is fontos, mert a zenei 
területen a felvétel alkalmassági vizsgához 
kötött, ahol minden egyes felvételiző az adott 
intézmény felvételi bizottsága előtt ad „hang-
versenyt”, illetve bizonyítja elméleti tudását.
Az Intézet képzési palettájának fontos eleme 
osztatlan és esti képzésben a zenei ped-
agógusképzés is, amely szintén rendkívül 
népszerű, hiszen 35-en ezen a területen 
kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat.
A következő évben az intézet új szakokkal 
szeretné bővíteni képzési palettáját, aminek 
kidolgozása és engedélyeztetése részben 
megtörtént, részben pedig folyamatban van.
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Hagyományos évindító rektori nagyinterjúnk ezúttal két részben jelenik meg. Az első „fel-
vonásban” Prof. Dr. Torma András a mögöttünk hagyott tanév főbb eredményeit, történéseit, 
illetve második rektori ciklusa célkitűzéseit foglalj össze a MEgazin olvasói számára.

BizTonság és TöreTlen Fejlődés

inTerjú a Miskolci egyeTeM rekTorával

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN

2
018

. S
ZE

P
T
E
M

B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Hogyan értékelné Rektor Úr az előző, 
2017/2018-as tanévet?
A Miskolci Egyetem az előző tanévben is-
maradéktalanul eleget tett feladatainak: mint-
egy 2000 diplomát adtunk ki, és közel 2800 
hallgatót vettünk fel, ami az alapja annak, 
hogy az idei tanév szintén sikeres legyen. A 
2017/2018-as tanév második rektori ciklusom 
első tanéve volt. Örömmel és büszkeséggel 
tölt el, hogy a Szenátus tavaly újra meg-
választott, mert ez azt jelenti, hogy az előző 
négy évben jól dolgoztam. Ez természetesen 
nemcsak egyetlen személy sikere, hanem 
azoké is, akik munkatársként segítették 
a rektor munkáját. Gondolok itt elsősor-
ban a rektorhelyettesekre, a dékánokra és 
természetesen a kancelláriai vonalra is. A 
második ciklus első éve egyfelől nagyon kön-
nyű volt, másfelől nagyon nehéz. Könnyű volt 
annyiban, hogy már az ötödik évemet kezd-
tem, így komoly tapasztalatokkal rendelkez-
tem afelől, hogy hogyan kell vezényelni egy 
ilyen nagyságrendű intézményt, és tudtam, 
hogy olyan kollégák vesznek körül, akikben 

megbízhatok. Mindenki tudja, hogy egy célért 
dolgozunk: azért, hogy a Miskolci Egyetem 
mindig az ország élen járó felsőoktatási in-
tézményei között foglaljon helyet.
A második rektori pályázatomban négy 
központi jelentőségű célkitűzés szerepelt: az 
első, hogy meg kell tartani mindazt, ami jó, és 
tovább kell fejleszteni. A második az alkalmaz-
kodásról szól. A harmadik szerint nem elég 
jónak lenni, annak is kell tűnni. Végül pedig 
új üzleti sikerelméletet kell megvalósítani. Az 
első cél értelmében az elmúlt években elért 
sikereket tovább kell finomítani, és haladni 
kell az Intézményfejlesztési Terv (IFT) végre-
hajtásával, amely 2020-ig világosan kijelöli 
az irányt az intézmény fejlesztésében. A 
második pont az alkalmazkodás. Én az em-
ber életében rendkívül fontosnak tartom az 
alkalmazkodási képességet, amely az élet 
velejárója, így tehát meggyőződésem, hogy 
a Miskolci Egyetem, ha nem változik, ha nem 
tud alkalmazkodni, halálra van ítélve. Ezért 
fontos, hogy együttéljünk Magyarország és 
a nagyvilág eseményeivel, és rögtön reagál-

junk a történésekre. Nagyon 
gyorsan reflektáltunk például 
a duális képzések magya-
rországi bevezetésére is, 
és ma – kellő szerénység-
gel mondhatom – az ország 
három leginkább élenjáró 
egyetemének egyike va-
gyunk a duális képzések 
tekintetében. A harmadik 
fontos cél mentén tavaly 
megtörtént a Beiskolázás i 
Központ felállítása is, ugya-
nis hiába, hogy évről évre 
több hallgatót vettünk fel, 
úgy ítéltem meg, eljutot-
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tunk arra a pontra, amikor 
még többre van szükség. A 
már rendelkezésre álló friss 
felvételi számok bizonyítják, 
hogy valóban lépni kellett. 
Ötven fővel több elsőévest 
vettünk fel, mint tavaly, holott 
már tavaly is magasabb volt 
ez a szám, mint az azt mege-
lőző évben. Az a tény, hogy 
a Miskolci Egyetem folyam-
atosan növeli felvett diákjai 
számát, az Északkelet-Mag-
yarországi régió adott-
ságait figyelembe véve hat-
ványozottan nagy eredmény, 
hiszen egy szegényebb 
régióban tudjuk fokozni 
hallgatói létszámunkat. Ez 
nagy megelégedéssel tölt 
el minket, egyszersmind további munkára 
sarkall. A Beiskolázási Központ kiválóan 
működik, köszönhetően az igazgatójának, 
Szilágyi Zsoltnak és Dr. Jakab Nóra rektorhe-
lyettesnek, aki a beiskolázás munkáját 
felügyeli. Az új üzleti sikerelmélet kapcsán 
pedig elmondhatom, hogy az egyetem maga-
biztosan halad az Intézményfejlesztési Terv-
ben előirányzott úton, 2020-ig tehát teljesítjük 
azt, amit előzőleg elterveztünk.
A felsőoktatási törvény módosítása az előző 
tanévre megteremtette a lehetőségét annak, 
hogy szeptembertől Ózdon és Sátoralja-
újhelyen is meginduljon a képzés. Ebben a 
tekintetben is sikeresek voltunk, merthogy 
a kihelyezett képzésekre járó hallgatóink 
remek eredményekkel teljesítették első 
tanévüket. Komolyan veszik tehát tanulási 
kötelezettségeiket. 
Megjegyezném még, hogy tavaly annak el-
lenére is zökkenőmentesen indult meg a 
tanév, hogy új Képzési és Kimeneti Köve-
telmények (KKK) léptek életbe a képzése-
ken. A jogalkotó ugyanis előírta, hogy a hazai 
felsőoktatási intézményeknek 2017 szeptem-
berétől új, az Európai Uniós normákkal kom-
patibilisebb követelményrendszereket kell 
kidolgozniuk. Az új KKK-k többek között csök-
kentették a féléves óraterheléseket, össz-
egyetemi szinten mintegy 16%-kal.

Az előző évben emellett nem csak a rektor-
helyetteseknek, hanem több kar dékánjának 
is lejárt a megbízatása. Az új pályázatok 
lezajlottak, és egy igen erős garnitúrával dol-
gozhatunk együtt a jövőben. Így bizonyos, 
hogy együtt eleget fogunk tudni tenni a külön-
féle követelményeknek.
Az előző tanévről lévén szó meg kell jegyezni, 
hogy a hallgatók is sikeresnek bizonyultak, 
sikert sikerre halmoztak. Nemcsak a Formula 
Racing Miskolc csapatra gondolok itt, hanem 
például a szuperszámítógépes csapatunkra 
is, akik évek óta képviselik Európát az Asia 
Student Supercomputer Challenge verseny 
kínai döntőjében. Végtelenül büszke vagyok 
arra, hogy ilyen egyetemet vezethettem az 
elmúlt egy évben.
Mindemellett – ami napjainkban nagyon fon-
tos – biztonságot teremtettünk, és fent is 
tartjuk azt a campuson, ahol mindenki biz-
tonságban érezheti magát. Egyetemünk őrzi 
azt a békés légkört, amelynek köszönhetően 
a hallgatók nyugodtan tanulhatnak, az ok-
tatók nyugodtan kutathatnak, a nem-oktató 
dolgozók pedig biztosíthatják a hátteret mind-
ehhez. Ennek jelentőségét napjaink világában 
mindenképpen ki kell emelni. 

(Folyt. köv.)

Konyári György
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A négy nap alatt a Miskolci Egye-
tem nyolc karának leendő és jelen-
legi hallgatói birtokba vehették az 
universitas hét kollégiumát, hogy 
testközelből ismerkedjenek meg 
a miskolci egyetemista-léttel. Mis-
kolci egyetemistának lenni ugyan-
is jóval többet jelent attól, hogy 
csupán órákra járjanak a hallgatók 
ennek a festői környezetbe épült 
campusnak valamelyik emblema-
tikus épületébe, s ott elsajátítsák 
álomszakmájuk csínját-bínját. A 
miskolci egyetemista-lét egy új vi-
lág megismerését jelenti!

Az elsőéves gólyák még csak információmor-
zsákat kapnak ezalatt a pár nap alatt abból 
a több százéves hagyományból, amelyet a 
Bursch diákok a lelkükben őriznek. Egyete-
münknek ugyanis olyan különleges hagyo-
mányai vannak, amelyek egészen 1735-ig, a 
selmecbányai Berg Scola diákéletéig vissza-
nyúlnak. Négy nap igencsak kevés ennek a 
több százéves diákéletnek a feltérképezésé-
re (talán egy egész élet is), de a gólyatábor, 
vagy ahogy mifelénk hívják: a bALEK7 részt-
vevői némi bepillantást nyerhetnek ennek a 

csodálatos világnak a mindennapjaiba.

A nyári időszakban kicsit errefelé is elnéptele-
nedik a campus: kihalnak a kollégiumok, csak 
néhány nyári kolis lézeng a kietlen épületek 
között. Ám ilyenkor, augusztus utolsó napjai-
ban újra visszatér az universitasba a "lélek", 
s a következő félév a legnagyobb zsibongás-
sal veszi kezdetét. A bALEK7 idején mindenki 
csoportokban mászkál, minden helyszínen fel-
adatot teljesít valaki, minden koli mellett bográ-
csoznak – vagyis életre kel az Egyetemváros!

Idén ötéves rekordot 
döntött a Miskolci Egye-
temre felvételt nyert 
hallgatók száma. A pót-
felvételi után több mint 
2700-an kezdhetik meg 
az idei sze mesztert, akik 
közül 600-an már olyan 
élményekkel gazdagod-
tak ezalatt a néhány nap 
alatt, amelyek nem egy 
hétre, nem is egy hó-
napra, hanem egy egész 
életre szólnak.

Forrás: minap.hu

gólyaTáBor
Több mint 600 gólya ricsajától volt hangos a Miskolci Egyetem campusa az elmúlt négy 
napban, több mint 600 elsőéves hallgató ismerhette meg az Egyetemváros zegzugait, 
épületeit, kollégiumait, hogy szeptember 10-én – a szorgalmi időszak kezdetével – egy 
már jól ismert környezetben kezdhesse meg egyetemi életét.

Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN
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Egyetemünknek is rendkí-
vül fontos, hogy a diákok jó 
egészségben és hangulat-
ban indítsák az évet, ezért 
egy teljes napot szentelnek 
különböző sportok kipróbá-
lására a campus területén.  
Azon kívül, hogy felhívják a 
figyelmet a mozgás fontos-
ságára, ez egy remek prog-
ram ahol mi, diákok közeleb-
ből is megismerjük egymást, 
de az sem elhanyagolható 
szempont, hogy ezen a na-
pon nincs tanítás. Kell ennél több?

A sportnap alkalmával lehetőségünk van 
szemezgetni az egyetem adta sporttevé-
kenységek közül, továbbá kipróbálhatjuk 
magunkat akár versenyszerűen is számos 
sportágban, mint például: a kispályás labda-
rúgás, streetball, strandröplapda, asztalite-
nisz, tenisz, sakk, tollaslabda, darts, csocsó 
és a tájfutás. Fontos, hogy e tevékenysége-
ket meghatározott létszámú csapatokban le-
het játszani, melyekre érdemes még idő előtt 
jelentkezni. Egyéb tudnivalókról a http://www.
sport.uni-miskolc.hu/ tudtok tájékozódni. 

A mozgással teli napot általában egy közös 
főzéssel zárjuk, melyhez szükséges kelléke-
ket biztosítja számunkra az egyetem. A sport-
nap remek alkalom, hogy a gólyatáborban 
vagy az első hét előadásain szerzett barát-
ságokat erősítsük, vagy akár újakra tegyünk 
szert. 

A felsorolt sportágak közül módunk van rá, 
hogy néhányat akár rendszeresebben is űz-
zünk a tanév közben is, hiszen egyetemünk 
számos lehetőséggel kecsegtet a sport terü-
letén is. Nem elhanyagolható szempont, hogy 

a mozgás rendkívül jó stressz-
levezető hatással bír, ugyanak-
korfejleszti a kitartásunkat és 
önfegyelemre tanít.

Érdemes lehet még a szemesz-
ter elején beépíteni valamely 
sporttevékenységet a minden-
napi rutinunkban, hiszen az 
iskolában nyújtott teljesítmé-
nyünkre is kedvező hatással 
van.

Kovács Eszter 

Immár tizenkilencedik alkalommal, idén is az őszi félév kezdetén kerül megrendezésre az 
egyetemi sportnap. A hagyomány alapja az Európai Sporthét, az Európai Bizottság kezde-
ményezése, mely elképzeléshez az Egyetemünk is csatlakozott. Így már több évre visszanyú-
lóan, ebben az időszakban, egész Európában közösen sportolnak az egyetemisták.

Sportnap

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN
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minap.hu: Július 1-jével felállt az új kari veze-
tés. Ön dékánként, Kecskés Judit pedig tanul-
mányi dékánhelyettesként folytatja a munkát, 
a tudományos-nemzetközi dékánhelyettesi 
pozíciót Szabó-Tóth Kinga, az Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézetének vezető-
je kapta meg. Mik a legfontosabb célkitűzése-
ik a következő időszakra vonatkozóan?

I. K. M.: Egy új kari vezetés mindig igyekszik 
a lehető legtöbb területen megújulni, az idők 
szava is ezt követeli meg tőlünk. Alapvető 
változásokat tervezünk, legyen szó képzési 
portfólióról, megjelenésről, nemzetközi kap-
csolatokról vagy éppen a beiskolázásról. 
Fontosnak tartjuk, hogy a régió munkaerő-pi-
aci változásait lekövessük, vagy még inkább: 
annak elébe menjünk. Hogy konkrétumot is 
mondjak: 2020-tól jelentős pedagógushiány 
várható, nekünk tehát mindent meg kell ten-
ni azért, hogy az osztatlan tanárképzésben 
résztvevő hallgatók számát növelni tudjuk. 

Akkreditáció alatt áll a gyógypedagógia sza-
kunk, a régióban ugyanis alig 35-40 százalé-
kos a szakember-ellátottság ezen a területen. 
De terveink között szerepel egy újabb doktori 
iskola elindítása, ami a társadalom- és törté-
nettudományi szakok hallgatói számára je-
lenthet továbblépést. Fontos, hogy eljussunk 
a régió középiskolásaihoz, a régi, klasszikus 
beiskolázási technikákat azonban félre kell 
tenni, új csatornákon kívánjuk megszólítani 
a fiatalokat. Igyekszünk felfuttatni az angol 
nyelvű képzésünket, annak érdekében, hogy 
még több külföldi hallgatót vonzzon. A nem-
zetközi láthatóságunk erősítése szintén fon-
tos célkitűzés, hiszen olyan egyetemekkel 
kell szoros együttműködést kialakítanunk, 
akikkel közösen 2020 után sikeresen tudunk 
pályázni uniós forrásokra.

minap.hu: A nemzetközi kapcsolatok erő-
sítése mellett számtalan szálon kötődnek a 
régióhoz is. Elég csak például a Főnix Köz-

életi Akadémiát említeni, a MAB 
Székházban számtalan prog-
rammal várták az érdeklődőket 
az elmúlt hónapokban.

I. K. M.: A közéleti akadémia 
nagyon jó lehetőséget nyújtott 
a Miskolc környéki települések 
vezetőinek arra, hogy találkoz-
zanak egymással, de rengeteget 
tanulhattak, akár arról is, hogyan 
kommunikáljanak, hogyan adják 
tovább településük jó hírnevét. 
Nagyon sokan érdeklődtek, jó a 

„a Miskolci egyeTeMeT és annak Bölcsészka-
ráT is a FolyaMaTos Megújulás jelleMzi”

        Folyamatosan megújulni képes képzési struktúra jellemzi a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karát, ahol az idei felvételi eljárás során is az anglisztika és az osztatlan ta-
nárképzés volt a legnépszerűbb szak. Illésné Kovács Mária dékánnal interjúnkban arról is 
beszélgettünk, milyen projektekbe vág bele az új kari vezetéssel felálló miskolci bölcsész-
képzés.

Fotó: Végh Csaba MEGAZIN
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híre a városban és a környező telepü-
léseken is az akadémiának, így aztán 
a következő időszakban is megtartják 
programjaikat. Ez is azt mutatja, hogy 
meg tudunk jelenni a térségben, van 
olyan tudásunk, ami segítheti az ön-
kormányzatoknál, a közszférában dol-
gozók napi munkavégzését.

minap.hu: Most pedig egy olyan ku-
tatási projektbe vágnak bele, ami több 
kar oktatóit, kutatóit fogja össze, és az 
abaúji térség több mint húsz települé-
sének részletes feltérképezését tűzte 
ki célul. Miből áll a Creative Region 
című program?

I. K. M.: A projekttel – ami a Felsőoktatási Kivá-
lósági Program keretében indul – szeretnénk 
egy olyan, az abaúji régióra vonatkozó, mo-
dell értékű kutatást elvégezni, amelynek ered-
ményeként létrehozunk egy gazdasági, tár-
sadalmi innovációt magában foglaló modellt. 
Ez az adott kistérség gazdasági, társadalmi 
életének fellendítését hivatott szolgálni. Egy 
ilyen modellt kidolgozni persze csak úgy le-
het, hogy igen alaposan megismerjük az adott 
térséget, ezért nagyon komoly terepmunkát 
kell végezni, hogy feltárjuk az erőforrásait, 
gazdasági, társadalmi, szociális, egészség-
ügyi, kulturális, munkaerő-piaci sajátosságait. 
Összeállítunk egy kulturális értéktárat, ami az 
adott településen található kulturális értékek: 

nevezetességek, műemlékek, közgyűjtemé-
nyek lajstroma lesz, valamint ezeken túlme-
nően minden település azon sajátosságait is 
meg kívánjuk ragadni, amit lehet, hogy csak 
a helyiek ismernek, nincsenek benne az úti-
könyvekben. Valamennyi, a társadalomtudo-
mányi képzési területet lefedő kar együttesen 
dolgozik a csapat keretében: a Gazdaságtu-
dományi, az Állam- és Jogtudományi Kar, az 
Egészségügyi Kar és a Bölcsészettudomá-
nyi Kar oktatói kapnak szerepet. Valamennyi 
eredményt hozzáférhetővé tesszük majd egy 
interaktív térképfelületen. Meg kell találnunk 
a kitörési pontokat, amik egyrészt élénkítik a 
gazdaságot, ugyanakkor élhetőbbé is teszik a 
helyiek számára ezt a gyönyörű környezetet. 
Az is célunk, hogy egy olyan innovációs mo-
dellt dolgozzunk ki, amely nemcsak tudomá-

nyos értékű, hanem gya-
korlatban is hasznosítható 
eredményei vannak. Aztán, 
ha lesz rá lehetőségünk, 
megpróbáljuk majd alkal-
mazni a régió más kistér-
ségeiben is. Azt gondolom, 
hogy egy egyetemnek na-
gyon fontos feladata, hogy 
a tudását hasznosíthatóvá 
tegye a régió számára. Ez 
nekünk is nagyon régi cél-
kitűzésünk, és mostanra 
beérett az erőfeszítésünk.

Forrás: minap.hu
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„reMéleM, hogy Mindenkihez eljuT 
a reggae zene” – sky FanaTic inTerjú

Fotó: Bátori Péter

Néhány hete ünnepelte hatodik születésnapját a miskolci Sky Fana-

tic zenekar. A születésnapot követően mutatták be augusztus 24-én a má-

sodik nagylemezüket a Helynekemben. A zenekar frontemberével, a harmad-

éves gazdálkodás és menedzsment hallgatóval, Nahaj Péterrel beszélgettünk. 

A zenekar több mint 6 éves múltjára visz-
szatekintve fel tudnál sorolni néhány moz-
zanatot, ami meghatározta az utatokat? 
A hat év alatt megéltünk mindent, amit csak 
lehetett – rosszat is, jót is. Volt néhány tagvál-
tásunk, ami mindig csak elősegítette a zene-
kart. Nyilván mindegyik tagváltást először ki-
csit rosszul éltük meg, hiszen a zenekarra az 
elejétől fogva családként, baráti társaságként 
tekintünk, rossz volt, amikor elveszítettünk 
egy-egy családtagot. Úgy gondolom, hogy 
ezekre nem úgy kell visszatekinteni, mint 
rossz pillanatok, hanem mint építő jellegű ve-
lejáró dolgok. 
Alapból egy gimis zenekarként indultunk, 
mindenkinek ez volt az első komolyabb ze-
nekara. Az első koncertünk az akkor még 
Kocsonya Fesztiválon volt, ahol akkora kö-
zönséget szereztünk, hogy rögtön megvolt a 
motiváció, hogy ezt nem szabad abbahagyni. 
Onnantól kezdve jó értelemben, de elszaladt 
velünk a jó, bepörögtünk, készítettünk egy 
DEMO felvételt, majd később jelentkeztünk a 
Cseh Tamás pályázatra (szerk.: Cseh Tamás 
Program). Ez szintén hatalmas pozitívum volt 

a zenekarnak, hiszen nem kis ösz-
szeget nyertünk arra, hogy el tud-
junk indulni. Így készült el az első 
nagylemezünk, a Fanatizálj, illetve 
az első videóklipünk. Az albumnak 
is nagy sikere volt, szintén itt volt a 
Helynekemben a lemezbemutató-
ja, teltházas koncertet csináltunk, 
az is egy ingyenes buli volt, mint 
a mostani. Ezek után pláne nem 
akartunk megállni, szóval most 
megint itt vagyunk és itt van még 
egy hatalmas nagy mérföldkő. A 
második nagylemezünket adjuk ki, 

ami szintén szerzői kiadás, mint az előző, vi-
szont ezt teljesen önerőből raktuk össze. Nem 
voltak pénzügyi támogatóink, az album saját 
erőből és saját pénzből készült. Nagyon büsz-
kék vagyunk rá, ez is azt igazolja, hogy tény-
leg egy jó csapat vagyunk, mindenki egyet 
akar és egy a cél. 

Az új lemezen a szövegek hangvétele ki-
csit komolyabb lett, de azért maradtatok az 
eredeti üzenetnél; az élet, a zene, egymás 
és az ital szeretete, valamint a boldogság 
és saját magunk felfedezése, keresése. 
Benyomásod alapján, melyik az a korosz-
tály, aki igazán magának érezheti ezeket a 
szövegeket?
Az évek során folyton azon voltam, hogy fej-
lesszem magam. Még csak 16 éves voltam, 
amikor a zenekart elkezdtük, ezért fontos sze-
repet játszott esetemben a fejlődés. Ahogy te 
is mondtad, megmaradtam az eredeti üze-
netnél: pozitív felfogás, próbáljunk meg egy-
mással békében élni stb. Lehet, hogy ez kicsit 
klisének tűnik, de úgy gondolom, hogy ezek 
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nagyon fontosak az életben, viszont mellé be-
hoztam egy-két újdonságot, egy kis poént. A 
koncerteken is azt tapasztalom, hogy ezek az 
üzenetek mindenkit megtalálnak. Általában 
mindenkit be tudunk vonzani, nincs az, hogy 
csak a fiatalok vannak elől, a Kobuci Kertben 
például egy idősebb hölgy kezdett el először 
táncolni legelől.

Elég sok helyen megfordultatok az ország-
ban – gondolom, az új albummal még több 
helyre el szeretnétek jutni. Miskolc továbbra 
is a bázisotok marad?
A zenekar nagyrésze miskolci, én ugyan vidé-
ki vagyok, de Miskolcon tanulok és itt is éltem 
nagyon sokáig. Egyedül a billentyűsünk, aki 
budapesti, de már ő is kacsingat Miskolc felé, 
hogy ideköltözik. Abszolút miskolci zenekarnak 
tekintjük magunkat, szeretnénk is ennél meg-
maradni, ez a város lesz továbbra is a bázis.
 
Ha jól tudom, a Miskolci Egyetemen tanulsz. 
Mesélnél erről a kapcsolatról egy kicsit?
Alapvetően én színésznek készültem, öt évig 
drámatagozaton tanultam a Zrínyi Ilona Gim-
náziumban. De fontosabb volt a zene, abban 
több sikerem is volt, mint a színészkedésben.
Habár a tanáraim is mondták, hogy simán el-
mehetnék egy színitanodába, de nekem any-
nyira nem tetszett ez az ötlet. Gondoltam, ha 
már egy zenei vállalkozást szeretnék majd 
indítani, akkor a Gazdaságtudományi Kar kép-
zése mindenképpen jól jönne, a zenekarban a 
trombitással (szerk.: Bereznay András) ketten 
szervezzük a pénzügyeket, így jól jönne egy 
gazdasági végzettség. Így kerültem a Miskolci 

Egyetemre, ahol ez lesz az ötödik félévem. 
Meg vagyok keresztelkedve, egyenviseletem 
is van, rendszeresen kiveszem a részem a 
hagyományok továbbadásában – most leszek 
Firma. Nagyon benne vagyok és igyekszem 
belevinni ezt az életérzést, ami az egyenvise-
letem foltjain is látszik: jamaikai zászló, Bob 
Marley. Rendszeresen lépünk fel a zenekarral 
az egyetemen, például a Miskolci Egyetemi 
Napokon, a Gólyabálon vagy a Gazdászbálon, 
örülök, hogy az egyetemen is sok mindenkinek 
tetszik a zenénk. 

Mit üzensz a miskolci egyetemistáknak? 
Azt üzenném, amit mindenkinek szoktam: bol-
dogan éljék az életüket és találjanak meg ben-
ne minden örömöt. Most ez szerintem minden-
kinek szólhat, nem csak az egyetemistáknak. 
Nyilván a saját korosztályomnak mondom leg-
jobban, de nem akarok okoskodni, szerintem 
az a legfontosabb az életben, hogy megtaláld 
a boldogságot, találj magadnak egy párt, akit 
nagyon szeretsz. Ha egy vizsga vagy egy tárgy 
nem sikerül, akkor abba nem kell beleroskadni, 
hanem csak előre.
 
Van-e valamilyen határozott elképzelésetek 
a jövőre nézve? 
Elég sok CD-t csináltattunk, ezt szeretnénk 
minél több helyre eljuttatni. Egy jó ideje tár-
gyalunk egy menedzserrel, aki szerintem arra 
várt, hogy legyen egy új anyagunk, amit ő is 
minél több helyre el tud juttatni. Remélem, hogy 
mindenkihez eljut a reggae zene és az üzenet, 
valamint a zenekarunk zenéje. 

Boldizsár Csongor
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Pár dolog, amit megtehetsz akár már most:

1. Tervezd meg!
Ha ez az első éved az egyetemen, akkor 
érdemes utánanézni, hogy milyen óráid 
lesznek, milyen lehetőségek vannak esetleg 
szórakozásra vagy akár testnevelésre. Minél 
jobban kiismered a környezetet, annál köny-
nyebben fogsz boldogulni. Ha ezek a tervek 
megvannak, érdemes őket összegyűjteni egy 
helyre, mint például egy arra kitalált határidő-
naplóba! Az első hetekben a tanáraitok bizto-
san megadják a tantervet az adott órára, ha 
ezeket a dátumokat összegyűjtitek egy ilyen 
határidőnaplóba, akkor már pontosan tudni 
fogjátok, mi vár rátok az éven.

2. Újévi ígéretek
Habár ez nem egy igazi újév, de mégis egy 
új kezdet az életedben. Ez egy tökéletes idő-
szak arra, hogy meghozz néhány szabályt 
saját magadnak, hogy megtervezz dolgokat, 
és hogy reflektálj az előző évedre. Melyik tan-
tárgyak sikerültek, melyik tárgy épül, és eset-
leg nem igazán megy, szóval kitalálni rá egy 
módot, hogy hogyan fejlődhetnél.

Két dolog, ami miatt érdemes várni 

ezt az időszakot: 

1. A barátok
Egyértelmű, hogy ez az első pont, mivel 
egyetemen vagy. A barátaid akár az ország 
másik végéből, vagy akár egy másik ország-
ból is érkezhettek, és nem biztos, hogy talál-
koztál velük a nyár folyamán. Ismét itt van az 
az időszak, amikor mindent átbeszélhettek, 
ami történt veletek a szünet alatt.

2. Visszatérés a kispadról
A nyár általában a kikapcsolódásról szól, 
amikor végre nem kell minden nap órán ülni, 
és persze ez jó. De a szeptember… A szep-
tember az az időszak, amikor az ember ismét 
visszalép a pályára és játékban van. Ez az 
időszak az, amikor megtervezünk dolgokat, 
és lehet, hogy elérjük, de lehet, hogy nem, és 
ebből tanulunk.

És az utolsó dolog, ami szükséges az idei 
évhez akkor is, ha ez az első vagy ez a soka-
dik, vagy akár utolsó éved az egyetemen. Az 
amerikai filmeknek egy dologban igazuk van: 
ez az időszak az, amit ki kell élvezni, mivel 
nem lesz újra ilyen. A jövő még túl messze 
van, de a jelen az itt van. Bátorítok mindenkit 

arra, hogy merjen igent monda-
ni idén. Ha egy csoporttársad 
megkér arra, hogy menjetek el 
a boltba venni egy fagyit a tél 
közepén, vagy ha a szobatársa-
id napközben zenét hallgatnak, 
szállj be! Táncolj vagy énekelj 
velük! Mindegy, mi történik, éld 
át teljes mértékben. Mert erről 
szól az egyetem.

Sok sikert az idei évhez!

Berényi Barbara

Back To school

        Ismét itt van ez az időszaka az évnek. A nyár sajnos gyorsan eltelt, és újra az egyetemen va-
gyunk, egy új év előtt. Van, akinek ez az első, de van, akinek ez már a sokadik féléve lesz. Hogy 
egy kicsit könnyebb legyen ez az időszak, íme néhány tipp az elkövetkezendő szemeszterhez.

20 élet-forma

Fotó: internet MEGAZIN

2
018

. S
ZE

P
T
E
M

B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 6. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

21Pályázatok–pályáz(z)atok 21ÉLET-FORMA

a digiTalizáció veszélyei

        2018-ban elmondhatjuk magunkról, hogy nagyon kényelmes életet élünk. A technika fejlődésé-
nek és a digitalizációnak köszönhetően akár azt is megtehetjük, hogy el sem hagyjuk a házunkat, 
mindent egy kattintással intézünk el.

Hiszen lehetőségünk van online 
vásárolni, ételt és italt rendelni, 
számlákat befizetni. Ha szórakozni 
szeretnénk, filmezhetünk vagy épp 
hallgathatunk zenét. Ha pedig a 
munkáról van szó, egyre több cég 
biztosítja, hogy otthonról is tudjunk 
dolgozni. És még sorolhatnám a 
végtelenségig, hogy mennyi lehető-
ségünk van.

Elsőre ez mind pozitív dolognak tü-
nik. Számos előnye van a digitalizá-
ciónak, sok esetben tényleg leegy-
szerűsíti és megkönnyíti az életünket. Mint 
minden dolognak azonban, ennek is vannak 
hátrányai és veszélyei, amelyekről nem sza-
bad megfeledkeznünk.
A gyerekek már egy digitalizált világba szület-
nek, mégis ők azok, akik a legjobban ki van-
nak téve a veszélyeinek. Egy kutatás szerint 
a 10 és 18 év közöttiek 88 százalékának van 
profilja valamilyen közösségi oldalon. Ami 
persze jó, hiszen a szülők tudják figyelni és 
mindig elérik a csemetéjüket. Nagyon óvatos-
nak kell lenni azonban, hiszen az internete-
zők közel egyharmadát már érték zaklatások.  
Természetesen nem csak a gyermekek van-
nak veszélyben, mindenkinek nyitott szem-
mel kell élnie, hiszen a zaklatásoknak nagyon 
súlyos következményei is lehetnek.
A zaklatáson kívül nagyon sok áldozata van 
a lopásnak és a csalásnak is. Az online bű-

nözők kihasználják az emberek hiszékenysé-
gét, kicsalják a bizalmas adataikat, amelyek 
ha egyszer felkerültek az internetre, onnantól 
sosem tudhatjuk, hogy kinek a kezébe kerül. 
Nem szabad mindent elhinnünk, amit látunk 
vagy olvasunk.

Végül, de nem utolsósorban megemlítenék 
egy olyan problémát, ami elsőre talán nem is 
tűnik olyan veszélyesnek. Nem más, mint a 
sok közösségi oldal. Azon belül is a közössé-
gi oldalakra feltöltött képek, illetve a közössé-
gi oldalakon létrehozott személyiségek. Ame-
lyek elvileg minket ábrázolnak. Gyakorlatilag 
pedig mindennek mindig csak a pozitív olda-
lát ábrázolják, nem pedig a valóságot. Hogy 
mi ebben a veszélyes? Az, hogy a fiatalok kö-
rében népszerűek ezek az oldalak, ők is sze-
retnének olyan tökéletesek lenni, mint ezek 

a létrehozott profilok, amelyek hamis képet 
mutatnak. Ebből következik, hogy nem elé-
gedettek magukkal, a testükkel, a lelkükkel. 
Ez sok esetben depresszióhoz is vezethet. 

Összefoglalásként, igen, a digitalizált világ 
sok esetben megkönnyíti az életünket, de 
óvatosan kell bánni vele, hiszen súlyos tár-
sadalmi problémák okozója is lehet.

Krajnik Dorka

Fotók: internetMEGAZIN
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22 One step 

leT’s go ouT in Miskolc!
        Here you are, exploring the campus of the university in the first days of your experience as a citizen of 

Miskolc. You probablyhaven’t heard about this city before but your enthusiasm of starting something 
new cushions the fear of unknown. You’ve already been through the “Welcome to E6” step and you’ve 
probably made some friends by now who were nice enough to show you around.And yes, the campus is 
so cool that it has all a student needs. Most likely, you’ve already discoveredthe canteens, the clubs, the 
sports zone, the other hostels, the markets around and the reinvigorating park that must have been the 
first place you’ve noticed in the campus. Now it’s time to take you out in the city center, where you can 
find an array of interesting places waiting to be discovered, whether you want to have a drink, something 
to eat, or just enjoy a walk. 

22 Connection
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Where could you see the history of the town?
What you need to know about the city center is 
that almost everything is situated in the area of 
the main street, named after István Széchenyi. 
Most of the houses on both sides are from the late 
19th century, built after the Great Flood, which 
destroyed most of the downtown. However, the 
adjacent streets will open up some nice squares 
and parks for you. On the first walk to the city, you 
shouldn’t miss 
the Heroes 
Square, where 
you will have 
a nice view of 
the Baroque 
Minorite chur-
ch, the Ferenc 
Földes High 
School, and 
the Postal Pa-
lace. In additi-
on, you could 
check the 
newest public 
square – Szin-
va Terrace, 
located next 
to the stream 
Szinva that runs through the city. A few districts 
away, there is another square worth paying a 
visit, especially because it will guide you to the 
oldest building of Miskolc - the gothic Protestant 
church. The city hall and the square with the Mis-
kolc sign are at a 2-minute walking 

distance from there.
Where could you drink a coffee?
The most popular places are Café Frei, Costa 
Coffee and Coffeeshop Company, all of them 
international franchises, which you’ve probably 
tried before. Anyhow, for the authentic Italian tas-
te of coffee, try the restaurant Pizza, Kávé, Világ-
béke on the main street. You should also give a 
visit to the lemon espresso at Sarokház, which is 

definitely worth 
a try. 
What about a 
tea?
Not with stand-
ing the fact that 
a tea could 
also be foundin 
r e s t a u r a n t s 
and coffee-
shops, Miskolc 
has a very 
unique place 
for drinking 
tea. Zöld Sár-
kány is situa-
ted in a court-
yard on the 
main street. 

There you will find tens of types of tea from every 
corner of the world. The place is cozily decorated 
with cushions and small sized chairs and tables. 
Don’t forget to bring cash, as it is the only way 
you can pay here. 
Where could you eat?
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Fotók: Bezerédy Bence

If you want something fast, then Plaza Mall 
or Szinvapark are the answers. For more 
interesting options, you will have to return 
to the main street where you could find nice 
burgers at Bohém Marha, or even nicer 
ones at Bitang Joe (near Szinva Terrace). 
For an American styled lunch, you could 
check Fald Fel Amerikát restaurant, but if 
Italian cuisine is more close to your taste, 
you should try the pizza they make at Piz-
za, Kávé, Világbéke. For those in search 
of some traditional tastes, the Creppy Pala-
csintaház is famous for that. 
Where could you have drinks?
Hungarians are proud of their wines. At Sa-
rokház they have an interesting wine list from 
which you can choose. If you are a beer per-
son, then you should go directly to Zip’s Brew-
house or Gyertyános. Not only will you taste 
all kinds of local craft beer, but you will also 
have the chance to serve it yourself from the 
tap. Other cozy places for getting a drink are 
Szomjas Szerda, El Cactus or Helynekem. 
What about something sweet?
Going to a confectioneryis the best idea when 
looking for an authentic experience. An ac-
cessible one that has many sweet options is 
Kisgergely Cukrászda, located right across 
Szinvapark. It may have that typical old soviet 

design on the outside, but the cakes there are 
delicious and affordable.  Moreover, if you are 
a chocolate lover, look for Stühmer chocola-
tes, they can be found in supermarkets or in 
the gift shop on the main street.
What about walks?
For walks, you could consider the recommen-
dations from the first paragraph, but also the 
biggest park in the city center, which is Nép-
kert, The People's Garden in English. Howe-
ver, the best places for getting a breath of 
fresh air are the park in Tapolca, the surround-
ings of the Lillafüred Castle or the Bükk Moun-
tains. Although they are located outside the 
city, there is no need for you to worry about 
reaching them, as there are several ways of 
getting there by tram or bus. 
Events?

If you are a more ac-
tive person and you 
would rather attend 
some events instead 
of just having a drink 
or a snack, then 
you could consider 
the escape rooms 
in the city, of which 
there are many, the 
plays at the National 
Theatre or the com-
munity events and 
concerts organized 
at Helynekem every 
week.

Alina Gîrneț
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24 Connection

Felmerül egy pár kérdés 
ebben a témában. Miért éri 
meg az, ha valaki csak pár 
hónapra vállal egy mun-
kát? Mik az előnyök és mik 
a hátrányok? Tényleg csak 
a fiatalokat érdekli ez a 
téma? És vajon csak nyá-
ron éri meg alkalmi munkát 
vállalni? Ezekre próbálok 
választ találni a továbbiak-
ban.

Az alapok és jogszabá-
lyok
Első körben pár alapfogal-
mat definiálok. Az alkalmi 
munkák hivatalos megnevezése az egyszerű-
sített foglalkoztatás. Ennek van négy típusa, 
amelyek a következőek: alkalmi munka, mező-
gazdasági idénymunka, turisztikai idénymunka, 
valamint a filmipari statisztaként végzett mun-
kavégzés. Magyarországon 2010-ben, illetve 
2012-ben hoztak törvényt az egyszerűsített fog-
lalkoztatásra, illetve az alkalmi munkára irányuló 

munkaviszonyra. Az erre vonatkozó jogszabály 
időbeli és létszámkorlátokat határoz meg. Egy 
alkalmi munkát vállaló személy például egy hó-
napban maximum 15 naptári napot dolgozhat. 
Egy másik példa, hogy egy 20 főnél többet fog-
lalkoztató cég, a munkavállalóinak 20 százalé-
kát foglalkoztathatja alkalmi munkásként. 

Az alkalmi munkavégzés népszerűségének 
oka
Manapság munkát találni nehéz. Nem megy 
egyik pillanatról a másikra, hiszen a munka-
erőpiac legtöbb ágazata telített. Emellett pedig 
mindenki a számára legalkalmasabb és legjobb 
munkát keresi, sokat számít a fizetés, a munka-
helyi légkör, a lakóhely és a munkahely közötti 
távolság. Amikor épp nem tudjuk, mi lenne ne-
künk a hosszútávon megfelelő munka, nagyon 
jól jöhet például egy-egy alkalmi munka. Ki-
próbálhatjuk magunkat különböző területeken, 
szerezhetünk tapasztalatokat, és még pénzt is 
tudunk keresni. Már említettem, hogy a fiatalok 

alkalMi Munkák
Nyáron lehetőségünk van arra, hogy kipihenjük magunkat, lazítsunk egy ki-
csit. Ki az aktív kikapcsolódást választja, például túrázás vagy kirándulás, 
kinek inkább a tóparton való napozás okoz örömet. Emellett azonban 
sokan úgy gondolják, többek között a fiatalabb generációra gondolok 
most, hogy ez a pár hónap tökéletes arra, hogy dolgozzanak. Hiszen 
sokan tanulmányaik mellett nem tudják megoldani, hogy pénzt is keressenek. 

Fotók: internet
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körében is népszerű, hiszen 
az alkalmi munkák rugalma-
sabban kezelhetőek, és nem 
feltétlenül szükséges hozzá 
bármilyen szakmai végzett-
ség, így a tanulmányok mellett 
is könnyedén megvalósítható. 
Természetesen azonban nem 
kortól függ, hogy ki végezhet 
alkalmi munkát.

Előnyök és hátrányok
Előny, hogy a szolgálati idő-
be beletartoznak az alkalmi 
munkavégzéssel töltött na-
pok. Sokszor teljesen rugalmasan kezelhetőek 
a munkanapok, illetve több szabadidő marad 
a munkavégzés mellett. Akár többféle alkalmi 
munkát is végezhet egy ember, sőt egy napon 
belül is megoldható két különböző állás. 

Viszont az időbeli korlátok hátrányt is jelenthet-
nek, hiszen ha ledolgoztuk az adott hónapban 
a maximum napot, bármennyire is szeretnénk 
több napot munkavégzéssel tölteni, ezt tiltja a 
jogszabály.
Ha alkalmi munkát vállalunk, mindenféleképpen 
körültekintőnek kell lennünk. Viszonylag keve-
sen ismerik az ezzel a témakörrel foglalkozó 
jogszabályokat. Sok munkaadó pedig kihasz-
nálja a tudatlanságot, könnyen átverés áldoza-
tai lehetünk.

Ha szerencsések vagyunk, akkor az év bármely 

napján találunk alkalmi munkákat. A téli idő-
szakban nehezebb kifogni állásokat, tavasztól 
körülbelül október végéig viszont országszerte 
nagy felhozatalt találunk. 

Az egyik legnagyobb kockázat pedig a „nem 
szándékos” bejelentés nélküli munka. Sokszor 
egyik napról a másikra változnak a munkahe-
lyek, vagy éppen egyik műszakból a másikba 
történik hirtelen a váltás. Nagyon fontos, hogy 
a bejelentésnek még a munkavégzés előtt meg 
kell történnie, hogy minden szabályos legyen. 
Korábban egy úgynevezett „bélyegragasztós 
kiskönyv” segített abban mind a munkaadó-
nak, mind a munkavállalónak, hogy az alkalmi 
foglalkoztatás rendben és a jogszabályoknak 
megfelelően történjen. Ma már természetesen 
a technika fejlődésének és a digitalizációnak 
köszönhetően minden jelenléti ívet, illetve a 
szükséges dokumentációt online rögzítenek.

Összefoglalva az alkalmi mun-
ka remek lehetőség lehet, nem 
csak a fiatalok számára. Szinte 
minden területen kipróbálhat-
juk magunkat. Diákoknak pedig 
különösen jó, ha egy kis pénzt 
keresnének a nyár folyamán 
vagy akár az év bármely idősza-
kában. Aki pedig belevág, érde-
mes utánanéznie, fontos tudni a 
törvényeket és az erre vonatkozó 
szabályokat. 

Krajnik Dorka

Fotók: internet 
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26 Trend&Tech

a TúlFogyaszTás naPja

Fotók: internet

26 Trend&Tech

Minden évben egyre korábban érjük el a túlfogyasztás napját. 2018-ban 
ez augusztus elsejére esett!

Trend&Tech
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Hogy mit is jelent mindez?
2018-ban mindössze 7 hónap 
alatt használta fel az emberi-
ség az egy évre elegendő erő-
forrását. Jelenleg úgy élünk, 
mintha 1,7 Föld állna rendel-
kezésünkre.

A WWF magyarországi szer-
vezete a következőt írja 
minderről: „A Global Footprint 
Network adatai szerint idén 
augusztus 1-jén lépjük át azt 
a dátumot, amikor az embe-
riség fogyasztása túllépi azt 
a szintet, amit a Föld egy év 
alatt képes újratermelni, illetve elnyelni. Tavaly 
ez a nap egy nappal később, augusztus 2-án jött 
el, 1970-ben viszont még csak december 23-án 
értük el a túlfogyasztás határát.

Ez a dátum – amely 1997-ben még szeptem-
ber végére esett, ma pedig az eddigi legkorábbi 
időpontra – szimbolikus: azt a hatalmas nyo-
mást jelképezi, amelyet az emberiség, illetve az 
emberi tevékenység a Föld ökoszisztémájára 
gyakorol. „Az emberek jelenlegi fogyasztásukat 
tekintve úgy élnek, mintha 1,7 Föld állna rendel-
kezésünkre, pedig csak ez az egy bolygónk van” 

– mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország 
kommunikációs vezetője.”

A fogyasztás mértékét tekintve mindez egy glo-
bális átlag, azonban vannak, olyan országok, 
ahol jóval korábban elérkezett ez a dátum:
Kanada: Március 18.
Németország: Május 2.
Kína: Június 15.
Katar: Február 9.!

Hazánk június 20-án érte el a túlfogyasztás 
szintjét, vagyis úgy élünk, mintha 1,92 Föld állna 

a rendelkezésünkre.
Az, hogy mekkora a fogyasztás mértéke, 
mindig is összefüggött és a jövőben is ará-
nyos lesz az ország fejlettségével, így a 
legkisebb ökológiai lábnyommal a kevés-
bé fejlett országok büszkélkedhetnek: pél-
dául Marokkó, Kirgizisztán, Niger, Albánia 
vagy Pápua Új-Guinea.

Mit is jelentenek ezek az erőforrások, 
amelyeket ilyen gyorsan felhasználunk?
• a fosszilis energiahordozók elégeté-
séből származó CO2 elnyeléséhez szük-
séges erdő és tenger területét;
• a tenyészett állatok számára szüksé-
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ges legelők területét;
• az elfogyasztott, feldolgozott halak 
számára szükséges vízfelületet;
• a megművelt termőföldek területét;
• az éves faigényt biztosító erdő terüle-
tét;
• az emberi infrastruktúrához szüksé-
ges beépített területet.

„Ez a fogyasztási szint azonban nem tartható 
fenn. Társadalmunk, jólétünk és gazdaságunk 
azokra a szolgáltatásokra épül, amelyeket csak 
egészséges ökoszisztémák tudnak nyújtani. 
Természeti környezetünk azonban degradáló-
dik, sőt, össze is omolhat. A Föld biológiai sok-
félesége már most rendkívüli tempóban csök-
ken, az éghajlatváltozás hatásai pedig egyre 
súlyosbodnak – ezért a Túl-
fogyasztás Világnapja egy 
fontos emlékeztető: a javulás 
érdekében sürgős lépéseket 
kell tennie az egész világnak, 
beleértve az országokat és 
az egyéneket is. Meg kell 
védenünk erdeinket, ten-
gereinket és óceánjainkat, 
édesvizeinket, valamint a 
vadvilágot, és a fenntartható 
fejlődés irányába kell lép-
nünk.”

Néhány példa, amellyel csök-

kenthetjük ezt a 
túlfogyasztást:

• Ha világszerte 
fele ennyit au-
tóznánk, akkor 
12 nappal kitol-
hatnánk a Túlfo-
gyasztás Világ-
napját.
• Ha az emberiség 
szén-dioxid-kibo-
csátását 50%-kal 
csökkentenénk, a 
Túlfogyasztás Vi-
lágnapja 93 nap-
pal később lenne 
a jelenleginél.
• Ha a világon 

mindenki a felére csökkentené az élelmiszer-
pazarlást, és minden ember annyi kalóriát fo-
gyasztana, amennyi a világátlag, akkor 38 nap-
pal később jönne el a kritikus nap.

Ahogyan a példákból látszik, ez a folyamat las-
sítható, de ehhez a változáshoz mindannyiunk-
nak hozzá kell járulnunk, hiszen a tendencia 
folytatódik, és hamar elérjük azt a pontot, ami 
után már nem tudja eltartani a Föld az embe-
riséget!

(Forrás: WWF)
       Németh Niki
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A felhasználók kezdetben a kapcsolattartás és 
az egy közösséghez való tartozás miatt von-
zódtak az alkalmazáshoz. Mára a kreativitás-
nak és a lehetőségek kihasználásának köszön-
hetően az önkifejezés egyik formájára nőtte ki 
magát. 
Jellemzően találhatunk olyan felhasználókat, 
akik egy téma köré szerveződtek, és aszerint 
tudatosan tervezik és építik profiljukat. Olyan 
témák ezek, mint az utazás, egészséges élet-
mód, sport, szépségipar, divat, különböző mű-
vészeti tevékenységek gyakorlása stb.
Azonban érdemes elgondolkodni, hogy hol 
van a határ a valóság és a tudatosan felépí-
tett vizuális világ között. Egy brit tanulmány 
szerint a fiatalok körében jellemzően az Ins-
tagram van a leginkább negatív hatással a 
fiatalok mentális egészségükre. 
A vizuális közösségi médiában képesek lehe-
tünk megteremti a „saját világunkat”, egyedi 
képeket, effekteket és stílusokat használva 
egy magunk által létrehozott és meghatározott 
kép vagy szerep szerint kialakítani a profilun-
kat. 
Miközben az alkalmazást használjuk, érdemes 

tudatában lenni annak, 
hogy nem mindig a tel-
jes valóságot kapjuk, 
csak annak egy pozitív, 
varázslatosabb részét, 
amely a nyilvánosság-
nak készült. 
Az Instagram népsze-
rűsége miatt online 
marketing lehetőségek 
is rejlenek benne. A 
nagy márkák többsé-
ge rendelkezik Instag-
ram-profillal, melyek 

olyan marketingcélok elérésére lehetnek al-
kalmasak, mint a márkaépítés vagy a pozitív 
imázs elérése. Ehhez kapcsolódva, léteznek 
úgynevezett influencerek/befolyásolók, akik 
tesztelésre kapnak egy-egy profiljukba vágó 
terméket, majd elmondják pozitív vagy negatív 
tapasztalaikat a közönség számára.
Az alkalmazás a jövőben is végtelen teret kínál 
számos üzleti tevékenységnek, melyeket érde-
mes figyelemmel kísérni. 

Kovács Eszter

Az Instagram korunk egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazása, amellyel már mindenki 
találkozott, bárki letöltheti és használhatja, ezért a felhasználók széles köre megtalálható 
a felületen. A folyamatosan fejlődő applikáció segítségével fotókat tölthetünk fel, melyek 
előzetes szerkesztéseken és különböző filtereken esnek át. A képeket elláthatjuk úgynevezett 
hastagekkel, vagy bejelölhetünk rajta személyeket, helyeket, hogy a kép a lehető legtöbb 
emberhez eljusson.

az insTagraMBan rejlő leheTőségeink

Fotók: internet
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Évek óta megrendezésre 
kerülnek, melyeken a hall-
gatók, dolgozók és oktatók 
egyaránt térítésmentesen 
vehetnek részt. A regisztráció 
számunkra csak pár percet 
vesz igénybe, a szervezők 
számára viszont nagy se-
gítség. Így kérik, aki teheti, 
e módon jelezze részvételi 
szándékát. Ezt a sportiroda@
uni-miskolc.hu címre tudjátok 
elküldeni. 

Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő 
mozgásformát, hiszen a „paletta” nagyon szé-
les. Persze a szervezők igyekszenek minden 
félévben bővíteni a „kínálatot” az azonban biz-
tos, hogy az érdeklődők a következő sportá-
gakban próbálhatják ki magukat: asztali tenisz, 
röplabda, tollas labda, thai-bokx és aerobic. 
A szervezett sportdélutánok előre láthatólag 
szeptember utolsó hetében kezdődnek. Az 
idősávok valószínűleg az előző félévvel meg-
egyezőek lesznek, a változás jogát azonban 
fenntartják: hétfő és szerda 17.00–21.00 a Kör-
csarnok Galéria tornaterem, kedd 18.30–21.30  
E/4 kollégiumi tornaterem.

Addig is a csoportos órákon kívül lehetőség 
van a külső sportpályák, valamint az E/4-es 
kollégiumi konditermet is használni. A kondi-
termet idén nyáron fel is újították, így ezentúl 
igényesebb környezetben inthetünk búcsút a 
nehezen elégetett kalóriáknak. Azt, hogy ez 
hatással lesz-e a bérlet árára, még nem tud-
hatjuk. A konditerembe szóló bérletet a Miskol-
ci Egyetemi Körcsarnok 3-as irodájában áru-
sítják. Új bérlet megvételéhez egy igazolvány 
képre is szükségetek lesz, érvényesítéshez 
viszont elegendő a diákigazolvány és a meglé-
vő edzőtermi bérlet. Fontos azonban, hogy az 
ügyintézés csak személyesen folyik!

A legfrissebb információkért keressétek fel 
a www.sport.uni-miskolc.hu-
t! Érdemes néha a Neptunt is 
meglátogatni, hiszen az aktuális 
programokról szóló informáci-
ókat mind Neptun-üzenetben, 
mind e-mail-ben megkapjuk. 

Ha a sport számodra is felfrissü-
lés és kikapcsolódás a fárasztó 
hétköznapokon, ne habozz, re-
gisztrálj és vegyél részt az in-
gyenes programokon!

Somoskői Dóra

A nyári szünet után kezdetben talán még nem olyan kényelmetlen reggeltől estig az órákon ülni. 
Ahogy telik az idő, azonban egyre inkább vágyunk arra, hogy mozogjunk egy kicsit. Erre adnak 
kiváló lehetőséget az egyetemi sportdélutánok. 

Fotók: Kiss Viktor
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30 Kultúra

Felmerülhet a kérdés, hogy miről is szól ez a 
fesztivál. A választ ebben a cikkben megtaláljá-
tok.
Miről szól ez a fesztivál?
A másik nevén is jól ismert Jameson CineFest 
minden éven megrendezésre kerül. Itt az év 
legjobb és legértékesebb filmjeit tekintheti meg 
minden érdeklődő a hazai premieren. A fesztivál 
nemcsak filmekkel, de zenei programokkal és ki-
állításokkal várnak minden filmszeretőt.
Milyen programok várják az érdeklődőket?
A  filmfesztivál két nagy kategóriát hirdetett meg 
Hivatalos és Információs programok néven, eze-
ken belül találhatjuk meg a műfajokat, amik min-
ket érdekelnek.
Hivatalos kategóriába tartoznak:
- Nagyjátékfilmek: minden évben hatalmas sikert 
arattak a különleges, egész estés művek.
- Kisjátékfilmek: a 30 percnél rövidebb legjobb 
műveket takarja.
- Kitekintő szekcióban lesznek láthatóak azoknak 
az alkotóknak a filmjei, amik Cannes-ben, Velen-
cében vagy Berlinben is nagy sikert arattak.
- CineNewWave: Itt kifejezetten magyar, feltörek-
vő alkotók kisjáték- és animációs filmjei lesznek 
láthatók.

Információs kategóriá-
ba tartoznak:
-A MusicDocs szekció-
ban lesznek láthatóak 
a zenés művek, a Ci-
neClassics vetítések 
keretein belül pedig 
klasszikus filmeket 
nézhetnek meg a né-
zők, és nem utolsósor-
ban a Midnight előadá-
sokon:

- Midnight Screenings: ajánlott mindenki számá-
ra, aki szereti a sokkoló és szórakoztató filmeket, 
amiket az éjszaka leple alatt vetítenek le.
- Magyar kedvencek: egy válogatás a legjobb 
magyar filmekből.
Az esemény nem csak a filmek szerelmeseit vár-
ja, mivel idén a könyvek is nagy szerepet kapnak 
a fesztiválon. Nincs jó film egy remek alaptörté-
net nélkül. A CineFest (Forgató)könyv program-
ján megismerhetjük majd a folyamatokat, hogy 
hogyan jut el egy könyv a papírról a filmvászonig.
Szeptember 15. és 17. között három estén egy 
témábavágó filmet vetítenek majd le, ami után 
egy közös beszélgetés keretein belül lehet áttár-
gyalni a látottakat. A programhoz kapcsolódott  a 
Libri-Bookline is, akik a BookLine Busszal jelen-
nek meg a fesztiválon. A kisbuszban kivételesen 
olyan könyveket fognak árulni, amelyek történe-
téből később filmes adaptáció készült.
A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál reklámvi-
deójában idén néhány ismerős arcot is megta-
lálhatunk, illetve idén  Potonyecz Fanni egye-
temista 1 órás „Itt” című filmje is látható lesz a 
Jameson CineFesten, amire szeretettel várunk 
minden kedves filmbarátot és készítőt.

Berényi Barbara

Ismét itt az új félév, ami nem csak a tanulást hozza, hanem az őszi eseményeket is. A Miskolci Nem-
zetközi Fesztivál már a 15. alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.

jön a 15. jaMeson cineFesT 
Miskolci neMzeTközi FilMFeszTivál

Fotó: internet MEGAZIN
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A Freeform új sorozatát a Cos-
mopolitan főszerkesztőjének 
élete inspirálta. Kritikusok sze-
rint a sorozat jó értelemben 
keveréke a Szex és New York, 
illetve az Ördög Prádát visel al-
kotásoknak. Az eddigi két évad 
összesen 20 epizódot tartalmaz, 
minden rész egybefonódik, de 
mindig van valami új dolog, amit 
az írók belecsempésznek a tör-
ténetszálba.
Három főszereplő nőnk, Jane 
Sloan, Kat Edison és Sutton 
Brady az amerikai Scarlet ma-
gazinnál dolgoznak, élik minden 
napi életüket, ami természetesen nem mindig 
könnyű. Minden részben úgy érezzük, mintha 
a néző is a baráti kör tagja lenne és belecsöp-
penne egy olyan világba, ami nem mű, hanem 
igenis valós. A sorozat különleges módon dol-
goz fel problémákat a politikáról, egyenlőség-
ről, szexualitásról és a vallásról is. Emellett 
hangsúlyt ad olyan akadályoknak is, amikbe 
egy fiatal felnőtt beleütközhet, mint például a 
munkanélküliség, szexuális zaklatások, on-
line zaklatások, magánéleti problémák, amik 
kihathatnak a munkára, ezt mind megtaláljuk 
a The Bold Type hármasának életében. Jane, 
Kat és Sutton története in spiráló lehet min-
denki számára, hiszen nem olyan epizódokat 
látunk, ahol a szereplők már készen kapják a 
sült galambot, és nincsenek természetfeletti 
képességek, amik megkönnyítenének dol-
gokat. Ez inkább egy "a hercegnő megmenti 
magát" helyzet. Kemény munkával kerültek el 

oda, ahol most vannak, szerelmi életük nem 
mindig tökéletes, követnek el hibákat, hoznak 
rossz döntéseket, és nem mindig egyeznek 
meg, de mindemellett mernek önmaguk ma-
radni, kockázatot vállalni és új dolgokat felfe-
dezni. A történet megismerteti velünk az igazi 
New York-i életet, illetve bemutatja, hogy a 
lányok hogyan találják meg a saját hangjukat, 
fedezik fel szexualitásukat és identitásukat, 
illetve a szeretetüket a divat iránt. 
Szóval összefoglalásként mindenkinek ajánl-
juk figyelmébe ezt a sorozatot, ha szeretne 
valami olyat nézni, ami ad is valamit, nem 
csak elvesz a drága időből, illetve azoknak, 
akik szeretnének egy kis löketet a minden-
napjaikba, motivációt, vagy esetleg ötleteket.
Érdemes követni Jane, Kat és Sutton történe-
tét, mert pontosan olyanok, mint mi, hétköz-
napi emberek. Ezért a célok, amiket ők elér-
tek, számunkra sem tűnnek távolinak.

Berényi Barbara

Összerakni egy magazint nem kis dolog, rengeteg csapatmunkát igényel, hogy befejez-
zünk egy feladatot, és hogy a friss lapszámok kikerüljenek a polcokra, illetve az olvasókhoz. 
A világhírű Scarlet magazinnál dolgozók története inspiráló lehet minden Millenial fiatal 
számára.

sorozaTajánló:
The Bold TyPe

Fotó: internetMEGAZIN
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32 science for me

Mégis hogyan lehet „okos” egy város? Megvalósulhat egy autókkal, óriási betonépületekkel, 
zajjal és rohanással teli környezetben az innováció? A válasz határozottan igen. Dr. Ritó 
Evelinnel, a Közigazgatási Jogi Tanszék doktorandájával a smart city programokról beszél-
gettünk, melyek alapjaiban alakíthatják át a jövő városlakóinak életterét.

úTon a jövőBe, 
avaGy okoS vároSok nyomáBan

Fotó: Kiss Viktor MEGAZIN
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Milyen indíttatásból és mióta foglalkozol a 
választott kutatási témáddal? 
Az egyetemi évek alatt számos területen kipró-
báltam magam. Dolgoztam ügyvédi irodában, 
az Országgyűlés Hivatalában és iskolaszövet-
kezetnél munkajogi előadóként is. Mindemellett 
vonzott a Tudományos Diákköri Konferenciák 
világa. Viszont ekkor még nem gondoltam arra, 
hogy a mindennapjaim részévé válik majd egy 
téma kutatása. 2016-ban a témavezetőm, Czék-
mann Zsolt indíttatásából részt vettem egy olyan 
nemzetközi konferencián, ahol az előadók közül 
többen is foglakoztak a smart city témájával, 
illetve jó gyakorlatokat mutattak be nemzetkö-
zi tapasztalatok alapján. Hazánkban ez ekkor 
még teljesen új terület volt, nekem viszont rög-
tön megtetszett. Aztán egyre többet olvastam 

a témáról, és megszületett a TDK-dolgozatom, 
amely mind a helyi, mind az országos megmé-
rettetésen sikeresen szerepelt. Ezek után dön-
töttem úgy, hogy mindenképp szeretném folytat-
ni a kutatást. Szóval már joghallgató korom óta 
foglalkozom az okos városok témakörével. 

Milyen innovatív elemeket hordoz ez a 
terület? 
Az okosváros-fejlesztések  kidolgozásának több 
oka van. Egyrészt az, hogy a XXI. század ele-
jén újfajta gazdasági kihívások jelentek meg. 
Másrészt ott vannak a társadalmi átalakulások, 
a tudományos felfedezések és technikai vívmá-
nyok, melyek mind hozzájárultak a fejlődéshez. 
És természetesen a népességnövekedés is 
igen jelentős tényezőnek tekinthető, hiszen több 
kutatás is megállapította, hogy a Föld lakóinak 
több mint fele városokban él, amely arány hatá-
rozottan növekszik. Bizonyos előrejelzések sze-
rint a század végére a 70-75%-ot is elérheti. Azt 
gondolom, hogy mindannyiunknak szembe kell 
néznünk azzal, hogy ez a rengeteg ember hogy 
élhet együtt szervezetten, és hogyan juthat hoz-
zá a megfelelő típusú és minőségű szolgálta-
táshoz. Véleményem szerint itt jut szerephez a 
smart city, amely egy megoldási javaslatot kínál 
a felmerülő nehézségekre azzal, hogy beépíti a 
különböző infokommunikációs technikákat a vá-
rosok működésébe. 

Hogyan képzeljünk el egy okos várost? 
Az, hogy tulajdonképpen mitől okos egy város, 
nagyon érdekes kérdés. A szakirodalomban 
sem találunk egységes definíciót erre vonat-
kozóan. Hazánkban a tavalyi évben egy kor-
mányrendeletben meghatároztak egy pontos 
fogalmat, amely nagy előrelépést jelentett a 
téma szempontjából. A magam részéről úgy 
gondolom, hogy akkor okos egy város, ha a ren-
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delkezésre álló fejleszté-
seket be tudja építeni a 
működésébe, hatékonyan 
tudja ezeket alkalmazni 
a mindennapok során és 
ezzel a városlakók élet-
színvonalát folyamatosan 
képes emelni, valamint 
természetesen a kör-
nyezet védelmét is szem 
előtt tartja. Véleményem 
szerint ezeknek a progra-
moknak az a kulcsa, hogy 
egy partneri kapcsolat jön 
létre a város vezetése, il-
letve az adott városnak a 
lakói között. Az okos váro-
sokat egy komplex rend-
szerként kell vizsgálnunk, 
amelyeknél több különböző fejlesztési területet 
különíthetünk el egymástól, például a környe-
zet, a közlekedés, a kormányzás és a gazdaság 
területein. A lakosság igényeihez felzárkózva 
pedig az okos emberek és az okos minden-
napok is egy-egy alrendszert képezhetnek. 
Ezek a gyakorlatban különböző fejlesztéseket 
jelentenek, gondoljunk például a hazánkban 
bevezetett e-kártya-programra, amely nagyban 
megkönnyítheti a mindennapi ügyintézést. De 
idetartoznak például a különböző parkolást se-
gítő applikációk is, melyek szintén áldásos sze-
repet töltenek be egy város életében.

Milyen külföldi vagy hazai városokban való-
sul meg hatékonyan ez az irányzat?
Ezeket a programokat két nagy kategóriára 
bonthatjuk. Egyrészt a mintavárosokra, más-
részt a már meglévő városok körére. A min-
tavárosoknak az az érdekessége, hogy ezek 
teljesen újonnan létrejövő, kizárólag okos meg-
oldásokon alapuló városok. Ilyennek számít a 
dél-koreai Songdo, és az Egyesült Arab Emirá-
tusokban található Masdar városa is. A meglévő 
városok közül pedig Európában  progresszív, 
okos város például Amszterdam és Bécs, ha-
zánkban természetesen Budapest, de min-
denképp ki kell emelni Miskolcot is. A teljesség 
igénye nélkül Debrecenben, Szolnokon és Za-
laegerszegen is sikeres smartcity-fejlesztések 
vannak folyamatban.

Hogyan zajlik a kutatásod?
Elsődlegesen a vonatkozó szakirodalmat gyűj-
töm össze, annak érdekében, hogy a készülő 
disszertációm tudományosan megalapozott le-
gyen. Nagy hangsúlyt fektetek arra is, hogy a 
meglévő jó gyakorlatokat rendszerezzem, és 
az értekezésemben elhelyezve akár lehetséges 
forgatókönyvként szolgálhassanak a különböző 
települések számára. 

Mik a jövőbeli terveid?
A jövőben szeretnék minél több empirikus kuta-
tást végezni. Ennek érdekében a Doktori Iskola 
és az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 
szeptemberben Amszterdamba utazhatok, ahol 
lehetőségem nyílik Európa egyik élenjáró okos 
városát tanulmányozni. Emellett sikerült elnyer-
nem az ÚNKP-ösztöndíjat is, melynek kereté-
ben az okos falvak vizsgálatával fogom bőví-
teni a kutatásom spektrumát. Összességében 
nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen 
a témavezetőm, Czékmann Zsolt mellett a ku-
tatásomat folyamatosan segíti Paulovics Anita 
professzorasszony, valamint Prof. Dr. Torma 
András rektor úr is.  Ezért bízom benne, hogy 
a jövőben egy érdekes, tudományosan megala-
pozott, előremutató disszertációt sikerül majd 
elkészítenem. 

Munkádhoz további sok sikert kívánunk!
 

dr. Halász Csenge
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34 Hagyományaink

"Szeptember 3-tól újra egész napos (reggel 
8-tól este 8-ig tartó) nyitvatartással várunk 
Benneteket, sőt, szeptember 8-tól a köl-
csönzőpultos kollégák már szombatonként is 
(reggel 8-tól délután 4-ig) rendelkezésetekre 
állnak!" - írják Facebook-oldalunkon. Idén 
hosszabb nyitvatartásra számíthatunk, ami 
elősegítheti a könnyebb kölcsönzést, ha eset-
leg későn ébredtek rá, hogy hiányzik még egy 
kötet a zh-hoz.

"Áraink változatlanok: a Miskolci Egyetem 
hallgatóinak a féléves regisztrációs díj 500 
Ft, amiért cserébe felkészült és segítőkész 
könyvtárosokat, kulturált környezetben való 
tanulást, könyvkölcsönzést (egyszerre max. 
12 db), korlátlan internet-hozzáférést, válto-
zatos rendezvényeket, nyomtatási, fénymá-
solási, szkennelési lehetőséget kínálunk. (Az 
utóbbi három szolgáltatás tarifáit megtaláljátok 
a honlapunkon vagy a kölcsönzőpultnál.)"
Mondhatjuk tehát, hogy igazán kedvező áron 
lehetünk egész évben a könyvtár tagjai, de 

persze nem előfeltétel a tagság az ingyenes 
programokban való résztvételhez.

Ezek a programok széles palettán mozognak, 
így mindenki találhat számára érdekeset. Idén 
előreláthatólag elég sok író-olvasó találkozón 
vehetnek részt a hallgatók, illetve sok-sok új 
kötettel is bővülnek majd a könyvtár polcai. 
Emellett pedig biztos, hogy nem fognak elma-
radni a délutáni jógaórák sem.

"Amikor bejegyzitek a telefonotokba vagy a 
naptárotokba a regisztrációs hét fontos teen-

dőit, ne hagyjátok ki a következőt: BEIRAT-
KOZNI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBA! 
Tartsátok szem előtt azt is, hogy a könyv-
tárban remek lehetőségek adód(hat)nak 
ismerkedni, barátokat szerezni…
Téged is várunk szeretettel!"

Az események pontos időpontjaiért köves-
sétek a könyvtár Facebook-oldalát!

Tóth Evelin

beharangozó

Az Egyetemi Könyvtár megújult tereivel, kávézójával és színes programtervével várja  idén is 
a hallgatóságot. Ha eddig úgy gondoltátok, hogy egy könyvtár csakis unalmas lehet, akkor 
érdemes benéznetek egyetemünk könyvtárába, ami többszörösen cáfolja ezt a vélekedést.

idén is színes PrograMokkal 
készül az egyeTeMi könyvTár

34
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Rendszeres szociális ösztöndíj:
Ez az ösztöndíj a szociálisan hátrányos he-
lyzetben lévő nappali tagozatos, államilag 
finanszírozott képzésben tanuló egyetemi 
hallgatók anyagi körülményeinek javítását, 
kedvezőbb tanulmányi feltételeik megte-
remtését szolgálja. Erre a támogatásra a 
Miskolc Egyetem nappali tagozatos, állami-
lag finanszírozott képzésen tanuló hallgatói 
pályázhatnak. A támogatást 5 hónapra lehet 
elnyerni.
Alaptámogatás:
A Miskolci Egyetemen az első alkalommal 
államilag támogatott teljes idejű felsőfokú 
szakképzésben, alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt 
létesítő személy az első bejelentkezése al-
kalmával – kérelemre – alaptámogatásra 
jogosult, amennyiben a feltételeknek meg-
felel (fogyatékossággal élő vagy egészségi 
állapota miatt rászorult, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, családfenntartó, nagycsalá-
dos, árva, hátrányos helyzetű, gyámsága 
nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy félárva.) 
A támogatás összege a hallgatói normatíva 
50%-a, mesterképzés esetén a 75%-a. 
Rendkívüli szociális ösztöndíj:
Ez az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete 
váratlan romlásának enyhítésére – az in-
tézményi térítési és juttatási szabályzatban 
rögzített eljárási rend és elvek szerint – 
folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szo-
ciális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján 
részesülhet. A pályázatot a Miskolci Egyetem 
államilag támogatott teljes idejű felsőfokú 

szakképzésben, alapképzésben, egység-
es, osztatlan képzésben résztvevő hallgatói 
nyújthatják be, amennyiben rossz szociális 
helyzete miatt arra fokozottan rászorul, vagy 
szociális helyzete váratlanul romlott.
Közösségi ösztöndíj:
A pályázat célja a egyetem azon hallgatóinak 
támogatása, akik a szakmai, tudomá-
nyos vagy közéleti területek valamelyikén 
kiemelkedő tevékenységet végeznek, illetve 
kiemelkedő eredményt értek el. A pályázók 
köre a Miskolci Egyetem nappali tagozatos (ál-
lamilag finanszírozott vagy költségtérítéses), 
illetve doktorandusz hallgatói. A támogatás 5 
hónapra nyerhető el.

Ezekre a pályázatokra az UNISYS Pályáza-
ti Rendszeren keresztül kell jelentkezni az 
elektronikus adatlap kitöltésével, valamint 
az igazolások feltöltésével (https://www.me-
hok.uni-miskolc.hu/unisys/). Ezen az oldalon 
megtaláljátok a pályázatok részletes útmu-
tatóját és tájékoztatóját is, melyek a pályáza-
tok határidejeit is tartalmazza. A pályázati 
feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban 
felvilágosítást a www.mehok.uni-miskolc.hu/
tamogatasi-formak honlapon, és e-mailen 
keresztül a kari SZÖB-elnököktől kaphatnak 
az érdeklődők.  Siroki Andrea

akTuális PályázaTok
Maxold ki az egyetemi éveid! Ebben a cikkben azokat a pályázatokat olvashatjátok, 
 amelyek jól jöhetnek nektek az első hónapokban.

pályáz(z)atok
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A keresztrejtvény megfejtését október 15-ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail-címre. Az üzenet tárgyába írjátok bele: Keresztrejtvény-megfejtés szeptemberi szám. Ne 
felejtsétek el továbbá feltüntetni a neveteket és az elérhetőségeiteket sem! A helyes megfejté-
sekért értékes nyereményeket sorsolunk ki. A nyerteseket a megadott elérhetőségeinken, ill. Fa-
cebook-oldalunkon értesítjük a nyeremények átvételének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban 
csak azok vehetnek részt, akik mindkét megfejtést beküldik!
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