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Mörk Leonórát sokan ismerhetik könyvei által, 
de elsődlegesen az újságírói szakma terüle-
téről ismert. Az ELLE magazinnál és a Nők 
Lapja napilapnál töltött idő után felmerülhet a 
kérdés, hogy mennyiben különbözik az újság-
írás a regényírástól. 

„Van rengeteg olyan élményem, amit újság-
íróként szereztem, viszont a regényírásban 
veszem hasznát. Tehát az én életemben ez a 
két dolog remekül kiegészíti egymást.”
 
Az új könyvében, a Porcelánlányban az egyik 
fő helyszín Miskolc. Az írónő a kutatómunka 
során meglepődött, hogy habár itt élt, még-
is vannak olyan helyszínek és régi épületek, 
amiket csak most fedezett fel, és inspiráció-
ként szolgáltak egy-egy jelenethez. Ezeken 
a témákon kívül nagy hangsúlyt kapott a be-
szélgetés során a  közösségi média, főleg 
az Instagram szerepe a szerző életében.

„Nekem azért tetszik az Instagram, mert 
csak fotókat osztunk meg rajta. Én bor-
zasztóan vizuális típus vagyok. És rájöttem, 
hogy nagyon szeretek fotózni, nem tudok 
és sose tanultam, de mégis tetszik az, hogy 
mennyiféleképpen lehet a fotókkal bánni. 
Elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogyan 

tudnék úgy fotózni, hogy az majd-
nem tökéletes legyen. De volt egy 
sorsfordító pillanat az életemben, 
amikor azt mondtam, hogy kész, töb-
bet ilyet nem csinálok. Nem akarom 
csak az okostelefonom lencséjén ke-
resztül látni a világot.”

Felmerült az örök kérdés, hogy a mai 
fiatalság olvas-e, vagy ez már kezd 
kimenni a divatból a fiatalabb nem-
zedék körében. Az írónő elmondta, 
hogy ő optimista ebben a témában. 

„Egyre több könyves blogger van. És én úgy 
látom, hogy nagyon sokan vannak, akik szí-
vesen olvasnak, és egymással is tartják a 
kapcsolatot, egymásnak ajánlanak könyve-
ket. A másik pedig az, hogy úgy látom, hogy 
az iskolákban a tanárok is lassan belátják, 
hogy nem lehet ugyanazt elvárni, mint évek-
kel ezelőtt, bővülnie kell a kötelező olvasmá-
nyok listájának kortárs művekkel.”

A beszélgetés végén a közönség is sok kér-
déssel készült, majd személyesen is válhat-
tak pár szót az írónővel, és dedikáltathatták 
kedvenc könyveiket.

Berényi Barbara

Ismét egy könyves beszélgetésre invitálta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem Könyvtára, ahol 
ezúttal Mörk Leonórával, az ELLE magazin vezetőszerkesztőjével és számos könyv szerzőjével 
beszélgetett Tóth Evelin, a MEgazin szerkesztője.

Egy instafüggő lány és Egyéb történEtEk

– bEszélgEtés Mörk lEonórával 

Fotók: Kiss ViktorMEGAZIN
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Egyetemünk idén december 6-án és 
7-én rendezte meg a nyílt napokat, 
amik rengeteg színes programmal 
várták az érdeklődő középiskolás hall-
gatókat. A diákok nemcsak Borsod 
megyéből érkeztek, hogy megismer-
hessék egyetemünket, de voltak, akik 
Budapestről, sőt még Nyíregyházá-
ról is érkezett egy csoport.  Mindkét 
nap egy megnyitóval kezdődött, ahol 
az egyetemünk rektora üdvözölte az 
érdeklődő diákokat és beszámolt az 
érdekes programokról. A rövid beszéd 
után minden karnak lehetősége volt arra, 
hogy bemutatkozót tartson. Ezek után a kö-
zépiskolás diákok megtekinthették az em-
lített programokat. Köztük például részt ve-
hettek egy előadáson, ahol a Trónok Harca 
világának több magánjogi kérdését fejteget-
ték, vagy akár egy anglisztikai mozaikon is. 
A középiskolások szabadon választhattak a 
kiállított standok közül, ahol a hallgatók kész-
ségesen válaszoltak kérdésekre a képzésről, 
a karokon belüli szakokról, és akár még a 
hagyományőrzésről is. A főépületben nem-
csak az egyetemi karok, de különböző cégek 
is képviseltették magukat és bemutatták a 

leendő hallgatóknak, hogy mivel is foglalkoz-
nak.  Ha egy diák kiválasztotta, hogy melyik 
kar érdekli, akkor a programfüzet segítségé-
vel ellátogathatott abba az épületbe, ahol a 
karhoz kapcsolódó előadásokat tartották. 
Minden kar színes és interaktív  programok-
kal rukkolt elő, amivel betekintést engedtek 
a diákoknak a képzésekbe, illetve számos 
karon az óralátogatás is lehetséges volt. A 
délutáni órákban először is Kollégiumi túrán 
vehettek részt a diákok, amely során megte-
kinthették a kampuszon lévő kollégiumokat. 
Majd 13 órától a Díszaulában meghallgat-
hatták a sztárvendég (6-án Pál Dénes , 7-én 
pedig  a The Sign) fellépését. Egy órával ké-
sőbb minden benevezett diák tombolasorso-
láson vehetett részt, ahol értékes nyeremé-
nyeket nyerhettek. A nylít napok által kapott 
információk hatalmas segítséget nyújthatnak 
a diákoknak. Ez a két nap nemcsak a közép-
iskolások számára izgalmas, de az egyetemi 
hallgatóknak is, mivel a diákokban viszont-
láthatják magukat és visszaemlékezhetnek 
arra, hogy honnan indultak, hol vannak most, 
és hogy merre szeretnének továbbhaladni.

Berényi Barbara

nyílt napok a Miskolci EgyEtEMEn

Fotók: Kiss Viktor MEGAZIN
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A Miskolci Egyetem idén is tárt karokkal várta a nyílt napokra a középiskolás hallgatókat és 
érdeklődőket december 6-án és 7-én. A diákok megismerkedhettek a karokkal, a kampusz-
szal, az oktatókkal és a már egyetemista hallgatókkal.
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tűzvédElEM fElsőfokon
A tűzvédelem egyre fontosabb szerepet játszik az életünkben. Nagyon fontos, hogy tűz 
esetén minél kevesebb élet kerüljön veszélybe és minél kevesebb kár legyen. Ezek részben 
mérnöki tervezési szempontokat vetnek fel, illetve biztonságtechnikai előírásokat igényelnek.

Ennek fényében Acélszerkezetek tűzvédelmi 
tervezése workshop került megszervezésre 
2018 november 9-én a BME, Hidak és Szer-
kezetek Tanszékén. A workshopot Dr. Jármai 
Károly egyetemi tanár szervezte és célja volt 
három szakmai kör összekapcsolása: a ha-
tóság (Országos Katasztrófavédelmi Főfel-
ügyelőség), a cégek és az egyetemek, kutató 
intézetek szakembergárdája vonatkozásá-
ban. Apropója volt a LOCAFI európai projekt, 
mely oszlopok tervezésére irányult lokális 
tűz esetén és melyben 20 ország kép-
viselői (egyetemek, kutatóintézetek) 
vesznek részt, magyar részről a Mis-
kolci Egyetem.

A workshopon részt vett Dr. Bérczi 
László tűzoltó dandártábornok, orszá-
gos tűzoltósági főfelügyelő, OKF, aki 
a bekövetkezett tűzesetek tapaszta-
latai, előtérben az acéltartószerkeze-
tű épületek témában tartott előadást, 
majd Érces Ferenc tűzoltóezredes, 
főosztályvezető, OKF, aki az épít-
ményszerkezetek tűzvédelmi jellem-
zőiről beszélt az új OTSZ (Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat) 5.1 fényében. 

A tűzvédelmi szabályzat a tűzmeg-
előzés egyik legfontosabb doku-
mentuma. Többek közt itt kerülnek 
meghatározásra az adott épületre, 
helyiségre vonatkozó tűzvédelmi 
használati szabályok és előírások, 
továbbá a tűzvédelmi feladatokat 
is ellátó személyek feladatai és kö-
telezettségei.

További előadók voltak a Miskolci 
Egyetemről és a BME-ről, az In-
ter-CAD Kft.-től és a Dunamenti 
Tűzvédelem Zrt.-től. Témáik a tűz-
védelmi tervezés újabb módszerei, 

a kritikus hőmérséklet meghatározása, a tűz-
védelmi burkolatok és habosodó festékek, 
valamint az optimálás lehetőségeinek ismer-
tetése voltak.

A workshop résztvevői nagyon aktívnak bizo-
nyultak a problémák felvetésében és megvi-
tatásában, köszönhetően a három oldal kép-
viselőinek. 

Dr. Jármai Károly
egyetemi tanár
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Az egyetemünk 2017–2020 közti időszakban 
futó Nyelvkaland ME projektben a Modern 
Filológiai Intézet, a Tanárképző Központ és 
az Idegennyelvi Oktatási Központ több ok-
tatója, illetve hallgatója is részt vesz. A Mis-
kolci Egyetem egyik legfontosabb küldetése, 
hogy régiónk számára jó nyelvtudással és jó 
pedagógiai érzékkel rendelkező nyelvtanáro-
kat képezzen. A projekt keretében a hallga-
tóknak lehetőségük van a nyelvoktatásban 
való jártasság megszerzéséhez, úgyhogy 
teljesülnek a projekt célkitűzései. „A projekt 
átfogó célja: Kalandos élménnyé tenni a 
nyelvtanulást az Észak-Magyarországi régió 
középiskolás diákjai számára, hogy fejlődjön 
az idegennyelv-tudásuk, sikereket érjenek el 
a munka világában és magánéletükben, hoz-
zájárulva ezzel boldogulásukhoz, az esély-
egyenlőséghez és a régió fejlődéséhez.”
November 8-án az Őszi élménynap regisztrá-
cióval kezdődött, majd egy pályaorientációs 
előadásra került sor.  Ebben az előadásban 
bemutatásra kerültek a Miskolci Egyetem ka-
rai, illetve a kollégiumok. Szó esett az egye-
temi hagyományőrzésről, a kollégiumi életről, 
valamint az egyetemen megrendezésre kerü-
lő kulturális programokról. Kiemelésre került 
a középiskolásoknak az a kiváló lehetőség, 
amelyet az egyetemünkön folyó duális kép-
zések jelentenek. 

Ezt követően Dr. Tózsa-Rigó Attila egyetemi 
docens, projektmenedzser úr tartotta meg rö-
vid köszöntését magyar, angol, illetve német 
nyelven.
Majd Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem 
rektora tartotta meg ünnepi beszédét. Rek-
tor Úr beszédében kiemelte, hogy a Miskol-
ci Egyetem fontos szerepet tölt be a régió 
életében, hiszen helyben tartja a fiatalokat. 
Épp ebből az okból őszintén szeretné, ha a 
jelenlévő középiskolások egyszer a Miskolci 
Egyetem hallgatóivá válnának. Majd Rektor 
Úr ismertette a projekt főbb tudnivalóit. A lé-
nyege a nyelvtanulás egy, két, de akár há-
rom nyelven. Az egyetem, az oktatók, illetve 
a hallgatók feladata, hogy biztosítani tudja, 
hogy ez a nyelvtanulás játékos, érdeklődést 
felkeltő formában történjen. Mindehhez a 
Nyelvkaland projekt megkapja a kellő támo-
gatást egy Európai Uniós pályázatból. 
A nap további részében élményfoglalkozá-
sokon vehettek részt a középiskolás diákok. 
Angolos és németes csoportokat alakítottak, 
és a hallgatók kíséretével az egyetem külön-
böző helyszínein zajlottak az izgalmas fel-
adatok. Ezáltal a diákoknak lehetőségük volt 
az egyetemünket is megismerni a játékos 
nyelvtanulás mellett.

Németh Nikolett

Fotók: Nyelvkaland ME

nyElvkaland ME – őszi élMénynap
2018. 11. 08-án került megrendezésre a Miskolci Egyetemen az Őszi élménynap a Nyelv-
kaland ME projekt keretein belül, amikor közel 570 diákot, illetve kísérőtanáraikat fogadtuk 
az egyetemen. 
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Fotók: Kiss Viktor

Miskolci EgyEtEMi gólyabál
November 9-én pénteken újra előkerültek a csinos báli ruhák, a magassarkú cipők, élére 
vasalt nadrágok, elegáns ingek és nyakkendők, hiszen az ME-HÖK szervezésében megren-
dezésre került a Gólyabál.
Este 7 órától  várta a szórakozni vágyó fi-
atalokat a kellemesen elegáns hangulatú 
Gólyabál az egyetemünk főépületében. 
Az egységesség kifejezéseként idén is 
dresscode alapján jelentek meg a kikap-
csolódni vágyók, a kék különböző árnya-
lataiban pompáztatva az estét, ezzel is 
hozzájárulva az aktív, dinamikus, jókedvű 
bálozáshoz. Az ünnepélyes megnyitóra a 
Díszaula színpadán került sor. Az est mű-
sorvezetője, Lehoczki Éva, illetve a külföl-
di hallgatók tolmácsolását segítő Veleczki 
Patrik röviden köszöntötte az est résztve-
vőit, majd felkérte Prof. Dr. Torma Andrást, 
a Miskolci Egyetem rektorát, valamint Mak-
sa Balázst, a ME-HÖK elnökét, hogy tartsák 
meg köszöntőbeszédüket. Idén sem marad-
hatott el az elsőéves hallgatók esküje, mely 
magyar és angol nyelven is elhangzott a mo-
bilitási programok résztvevőinek tiszteletére. 
Az eskütétel és a köszöntők után Azari Péter 
és Ács Dalma betanításával az elsőévesek 
előadták tengerpari salsa hangulatú táncfel-
lépésüket, amely kellőképpen bemelegítette 
a tácparkettet, így ezután kötetlenebb formá-
ban folytatódott a bulizás. A főszerepet átvet-
ték a meghívott zenekarok,előadók. 21:00-tól 
és 23:15-től a Díszaulát ellepte a Kelet Brass 
Band fúvósaiból álló zenekar, meghozva 

a kedvet a felhőtlen szórakozáshoz. Velük 
párhuzamosan Bellus István humorista szó-
rakoztatta a vendégeket 21:15-től a Jogá-
szépületben. 22:00-tól a nagyszínpadra lé-
pett a már jól ismert WELLHELLO. Az aula 
megtelt, és egy emberként mozdulva énekelt 
és táncolt a tömeg. A koncert végén tortával 
és pezsgővel köszöntötték fel Diazt szüle-
tésnapja alkalmából. Átfordulva a hajnalba, 
éjféltől a feltörekvő Follow the flow kapott 
helyet a színpadon, miközben ünnepélyes 
keretek között megválasztották a Bál Szépét, 
Vágási Dorka GTK-s hallgatót és a Bál Srá-
cát, Hubay Zsombor EÜ-s hallgatót, valamint 
a Bál Párját.
A hajnal 4-ig tartó mulatozást további fellépők 
színesítették, mint TotPeti, Sky Fanatic, Pixa 
és Zelenák Krisztián. A fakultatív programok 
is teret kaptak a Jogászépület folyosólyán. 
Akinek épp kedve támadt, az este folyamán 
házasságot köthetett, vagy ellátogatva a Jo-
gász-kaszinóba próbára tehették a szeren-
cséjüket. Azt est végéhez érve elmondhat-
juk, hogy az universitas legszínvonalasabb 
rendezvényét – programokkal, előadókkal 
és élményekkel gazdag bált – hagyhattunk a 
hátunk mögött.

Rudolf Fruzsina Virág
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A Nemzeti Zsűri döntése alapján az oktatási 
szférában működő szervezetek kategóriában 
egyedüliként a Miskolci Egyetem lett Nem-
zeti Díj-nyertes a „Teljes hallgatói életciklust 
lefedő tanulástámogatási rendszer a régió 
szolgálatában” elnevezésű pályázattal, és ez 
lehetővé teszi, hogy a nemzetközi megméret-
tetésen is induljon.
A teljes hallgatói életciklust átfogó, az intéz-
ménybe való belépéstől az abból való kilépé-
sig vizsgáló oktatási modell középpontjában 
a hallgató áll. A modell vizsgálja a hallgatók 
motivációját (bejövő, közbülső, kimenő) és 
elégedettségét kari és intézményi szinten. 
Az egyetem folyamatosan gyűjti, elemzi és 
használja a hallgatók visszajelzéseit, és ezek 
alapján akár a képzési programokat is átala-
kítja, például új specializáció bevezetésével, 
vagy egy tantárgy kettőről három félévre tör-
ténő felbontásával. 
A Miskolci Egyetem fontosnak tartja a hall-
gatói lemorzsolódás mérséklését is, ennek 
érdekében rendszeresek a hallgatói kom-
petenciamérések, és emellett folyamatosan 
nyomon követik, hogy a hallgatók az aján-
lott tanterv szerint haladnak-e. A felzárkózás 
elősegítése érdekében a többi között sza-
badon választható tantárgyakat indítanak, 
amelyekkel segítik a felkészülést a kritikus 
tantárgyakra, illetve akár oktatóváltásra és 
oktatási módszertan változtatásra is lehető-
séget biztosítanak. A hátrányos helyzetű hall-
gatók a Görögkatolikus Roma Szakkollégium 
segítségével részt vehetnek szakkollégiumi 
programban, amelynek szerves része a hát-
rányos helyzetű hallgatók mentorálása és 
korrepetálása. 
A rendszeres kompetenciamérés azonban 
nem csak a lemorzsolódás csökkentését és 
a felzárkóztatást, hanem a hallgatók tehet-
séggondozását és szakmai fejlődésének 

elősegítését is szolgálja. A tehetséggondo-
zás terén fontos a Tudományos Diákköri te-
vékenység, az öntevékeny csoportok támo-
gatása, a hallgatók intézeti kutatásokba való 
bevonása. Az elmúlt években ilyen sikeres 
kiemelt hallgatói projekt volt a többi között 
a Formula Racing versenyautó építése, a 
környezetkímélő pneumobil jármű készítése, 
vagy a kínai szuperszámítógépes verseny, 
amin Európából egyedüliként a Miskolci 
Egyetem hallgatói csapata vett részt.
Az új oktatási modell fontos eleme a duális 
partnerekkel való szoros együttműködés. A 
gazdasági, társadalmi élet szereplőivel való 
párbeszéd olyan képzési programok kiala-
kítását teszi lehetővé, amelyben a külső 
partnerek meghatározzák az intézmény által 
fejlesztendő speciális munkaerő-piaci kom-
petenciákat, közös intézményi és vállalati 
tanterveket és tananyagfejlesztéseket.
A Miskolci Egyetem az Észak-magyarországi 
régió szellemi tudásközpontjaként csak akkor 
tud a versenyképesség növeléséhez hozzá-
járulni, ha magasabb színvonalú szolgálta-
tást nyújt a hallgatóknak. Ez az új tanulást 
segítő oktatási modell segít abban, hogy a 
korábbi tanítás alapú oktatási módszerről át-
térjenek a probléma és a tanulási eredmény 
alapú oktatási módszerre. 

Fotó: Kiss Viktor

nálunk a hallgató az Első!
 „Minőség-Innováció 2018” címmel hirdetett pályázatot az EOQ Magyar Nemzeti Bi-
zottság, a European Organization for Quality elnevezésű szervezet nemzeti képviselője, 
ebben 17 ország között Magyarország is részt vett.  A finn elnök által 2007-ben elindított, 
évente meghirdetett nemzetközi szintű pályázat az innovációs teljesítmények értékelésére 
nyújt kiváló lehetőséget. 
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Fotók: Kiss Viktor

A környezetrendezés minden évben nagyon 
fontos esemény az egyetemi lakók számára, 
mivel  ez értük történik. Idén ősszel is bese-
gíthettek a kollégiumi lakók a Kollégiumi 
és Sport Bizottság tagjainak. Kezdés után 
hamarosan minden kesztyű és szerszám 
megtalálta a gazdáját, majd kezdődhettek a 
szorgos munkálatok.

Minden kollégiumnál akadtak segítőkész 
hallgatók, és néhány helyen még a kollégiu-
mi bizottság tagjai is besegítettek a környe-
zetük szebbé tétele érdekében. A hallgatók 
többnyire saját kollégiumaiknál nyújtottak se-
gítő kezet, vagy annál a kolinál, ahol a saját 
karuk legnagyobb számban jelen van. 

A lehulló falevelek összegereblyézése volt a 
fő cél, de ezenkívül a szemetet és a cigicsik-
keket is összeszedték a  hallgatók.  Hatalmas 
probléma még mindig a cigicsikkek eldobálása 
az egyetem és a kolik területén. Habár renge-
teg hulladéktároló van kihelyezve, ennek el-
lenére sok csikk nem benne, hanem mellette 
végzi. Egy másik megfigyelhető probléma 
pedig az italos üvegek/dobozok eldobálása. 
Pedig azoknak sem a földön lenne a helyük. 
Környezetünkre vigyáznunk kellene, mivel 
több száz ember él a kollégiumokban. A saját 

érdekünkben, de mások érdekében is illene 
rendben tartanunk a környékünket.

Munkálataikért cserébe a diákok paprikás 
krumplit ehettek, és meleg tea és forralt bor 
várta őket 13 órától. Az ebédet követően is-
mét nekiálltak és tovább folytatták a munkát, 
immár a kollégiumok mögötti füves és betonos 
területeken, ahol ismét megnyilvánult a csik-
kek és a szemét problémája. Ezen kívül itt is a 
falevelek összegereblyézése volt a cél. 16–17 

óra körül már lassan mindenki befejezte a 
munkálatait, majd leadta  a szerszámokat. 
A KSB reméli, hogy felhívta a hallgatók fi-
gyelmét arra, hogy milyen fontos a környe-
zetünk rendben tartása.

Ha érdekel, hogy hogyan vehetsz részt 
ehhez hasonló eseményen, akkor írj a me-
hokksb@uni-miskolc.hu e-mail-címre, vagy 
keresd a www.facebook.com/unicitymis-
kolc Facebook-oldalt.

Berényi Barbara

környEzEtszépítés

A  KSB csapata ismét megrendezte a kollégiumok körülötti környezetrendezést november 
15-én. Szerencsére sok hallgató érezte szükségét annak, hogy segítő kezet nyújtson a 
munkálatokban.
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A következőkben megismerhetünk néhány 
hallgatót, akik a Hantos Elemér Szakkollé-
gium tagjaiként megmérettették magukat a 
versenyen.

Kérlek titeket, pár mondatban mutatkoz-
zatok be!
Czipczer Tamara vagyok. Emberi erőforrások 
alapszakos végzettségem van, és jelenleg – 
a változatosság kedvéért – számvitel mester-
szakos hallgató vagyok. A duális képzésem 
gyakorlati felét a Shinwa Magyarország Pre-
cíziós Kft.-nél végzem.
Csoma Orsolya vagyok. Én is emberi erőfor-
rások alapszakon végeztem, jelenleg ellátá-
silánc-menedzsment mesterképzésre járok, 
emellett párhuzamosan a gépész karon mű-
szaki menedzser alapszakon is tanulok.
Balogh Bence vagyok. Mechatronikai mér-
nök alapszakon végeztem, jelenleg ellátá-
silánc-menedzsment mesterképzésében 
veszek részt. Emellett kutatás-fejlesztés 
területen dolgozom a Bay Zoltán Kutatóinté-
zetnél.
Ducsai Róbert vagyok. Földtudományi mér-
nök alapszakon végeztem, jelenleg vezetés 
és szervezés mesterképzésre járok, valamint 
tanulmányaim mellett gyakornokként dolgo-
zom a MOL Petrolkémia kontrolling osztá-
lyán.
Milyen esetet kaptatok a versenyen? 
Idén a Bosch HR részlege biztosította az ese-
tet. A feladat lényegében az volt, hogy olyan 
ötleteket mutassunk, és olyan lehetőségeket 
tárjunk fel, amellyel a Bosch vonzóbb mun-
káltatóvá válhat.
Mi volt a legnagyobb kihívás a verseny 
során? 
A vállalat fő problémája a munkaerőhiány és 
a magas fluktuáció volt, amelyekre nehéz 
megvalósítható és hatásos javaslatokat ten-
ni. Számunkra a legnagyobb kihívás az volt, 

hogy olyan ötlettel álljunk elő, amit jelenleg 
még nem alkalmaz a társaság. 
Miben más ez a verseny a többi esetmeg-
oldó versenyhez képest?
Lényeges különbség, hogy míg más verse-
nyeken 22–24 óra áll rendelkezésünkre, itt 
csak 10 óránk volt, hogy megoldjuk az esetet, 
elkészítsünk egy 15 perces prezentációt és 
egy vezetői összefoglalót. Mivel azonban he-
lyi verseny, így közelebb áll a szívünkhöz és 
még inkább bennünk van a bizonyítási vágy.
Miért ajánlanátok a hallgatóknak, hogy 
legközelebb vegyenek részt a versenyen?  
Egyrészt nagyszerű lehetőség, hogy az egye-
temen megszerzett tudást a gyakorlatban is 
kamatoztathassuk, másfelől remek alkalom a 
kapcsolatépítésre. Intenzív, komplex, kreatív, 
kihívásokkal teli egy ilyen verseny, és nagy-
szerű csapatépítési lehetőség is – tette még 
hozzá Bence.

A csapat szoros versenyben, pár ponttal ma-
radt le az első helyről.

Somoskői Dóra

susánszky János EsEttanulMány vErsEny
Dr. Susánszky János emlékére és a Vezetéstudományi Tanszék megalapításának 50 éves 
évfordulója alkalmából idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Susánszky János eset-
tanulmány megoldó emlékversenyt. 

Fotó: Hantos Elemér Szakkollégium MEGAZIN

2
018

. D
E
C
E
M

B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 10. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

11Fókuszban

MEGAZIN

2
017. M

Á
R
C
IU

S
V. ÉV

FO
LYA

M
 2. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotók:  Műszaki Földtudományi Kar

aMikor az ipar Jön a lEEndő Mérnökökhöz

Az Információs Nap remek lehetőséget adott 
a hallgatóknak arra, hogy személyes kap-
csolatot alakítsanak ki azokkal a partnervál-
lalatokkal, amelyek gyakornoki helyekkel, 
állásajánlatokkal, szakdolgozat témákkal és 
egyéb, a mérnökjelöltek számára értékes le-
hetőségekkel érkeztek ide.

A délelőtti szakaszban a MOL Nyrt. Kuta-
tás-Termelés Divíziójának angol nyelven 
zajló előadásait hallgathatták meg az érdek-
lődők, amelyek során számos, a közelmúlt-
ban a Műszaki Földtudományi 
Karon olajmérnökként vagy geo-
lógusként végzett fiatal számolt 
be a vállalatnál megélt tapaszta-
latairól (közösségi érzés, szakmai 
kihívások, kalandok). Eközben az 
egyetem parkolójában egy terepi 
mérések, kutatások során hasz-
nált mérőkocsiba is betekinthettek 
az érdeklődők, valamint kipróbál-
hatták a MOL budapesti közösségi 
gépkocsiflottájának (MOL Limo) 
két típusát is.

Az ebédszünetet követően 10 

perces prezentációkban mutatták be 
portfóliójukat, szakmai- és karrier-le-
hetőségeiket a kar további ipari partne-
rei is: az E.On Hungária Zrt., a Magyar 
Földgáztároló Zrt., a Mátrai Erőmű 
Zrt., a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat, a Nemzeti Közművek és a 
Prímaenergia Zrt.

A Kiállítói Fórumon az előadó cégek 
mellett külön asztaloknál további ipari 
partnerek (Fővárosi Vízművek, Ro-
taqua Kft.) is személyes kapcsolat-
teremtési lehetőséget biztosítottak a 
leendő mérnökhallgatóknak.

A partnerek prezentációiból az is kiderült, 
hogy fokozódó igény van a XXI. század 
nagy természeti, társadalmi, gazdasági kihí-
vásaira (például a vizek, talajok megóvása, 
hulladék-újrahasznosítás, ásványkincsek 
környezetbarát kitermelése, klímaváltozás) 
választ adni tudó, a Műszaki Földtudományi 
Karról kikerülő mérnökökre, akik a Földdel 
foglalkoznak, azzal a Földdel, amin élünk, és 
amiből élünk.

Szakmai Információs Napot rendezett 2018. november 28-án a Miskolci Egyetem Műsza-
ki Földtudományi Kara. A rendezvénnyel a kar hidat kívánt képezni a jelenlegi hallgatók 
(vagyis a jövő földtudományi mérnökei) és a kar ipari partnerei között.
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A vita nem csupán a rábeszélés és a meggyőzés eszköze. Sőt, a köznapi értelemmel 
szemben nem is csak a társas kapcsolatokban lappangó feszültség levezetésére szolgál. 
Annál sokkal többet jelent. A szellemi megmérettetés, a kreatív kommunikáció, az építő 
diskurzusok alapköve is egyben.

Második alkaloMMal kErült MEgrEndEzésrE 
a Miskolci Jogi disputa vErsEny

Fotó: Ritó Evelin MEGAZIN
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Ezért nem véletlen, hogy 2018. november 
19-e délutánján az Állam- és Jogtudományi 
Kar Dékáni Tanácstermében minden e köré a 
szó köré szerveződött. 

A kar három PhD hallgatója, dr. Halász Csen-
ge, dr. Orosz Flóra és dr. Ritó Evelin szer-
vezésében második alkalommal került meg-
rendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny. 
A szakmai vetélkedő kimagasló hallgatói 
érdeklődés mellett zajlott, kilenc csapatban, 
közel 30 hallgató mérte össze érvelési ké-
pességeit.

A verseny témáját az internet társas kapcso-
latokra gyakorolt hatása jelentette, melynek 

előnyeiről és hátrányairól kellett hatékony 
érveket megfogalmazniuk az állító és taga-
dó pozíciót betöltő csapatoknak. A verseny 
magas szakmai minőségét a kar három ok-
tatója, Prof. Dr. Paulovics Anita dékánhelyet-
tes asszony, Dr. Barzó Tímea tanszékvezető 
asszony és Czékmann Zsolt, a Közigazga-
tási Jogi Tanszék vezetője garantálták, akik 
zsűriként értékelték a hallgatók teljesítmé-
nyét.

A délután folyamán rengeteg színes és el-
gondolkodtató érv hangzott el a disputa 
témáját illetően, valamint derűs, minden je-
lenlévő arcára mosolyt csaló pillanatokban is 
bővelkedett a verseny. 

Miután minden versengő csapat ismertet-
te álláspontját és reflektált a vele szemben 
felállított érvekre, egy jó hangulatú vacsora 
vette kezdetét, ahol lehetőség nyílt eszmét 
cserélni a verseny eseményeiről, valamint 
a különböző évfolyamok hallgatói is jobban 
megismerhették egymást. Az esemény az 
eredményhirdetéssel zárult, ahol a zsűri tag-
jai által elismerő oklevelek kerültek kiosztás-
ra, továbbá Marczis Gábor Donát, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hall-
gatói Önkormányzatának Elnöke átadta a 
szervezet által felajánlott jutalmakat is. 

Összességében egy rendkívül jó hangulatú, 
a jogászi szakmához szükséges kvalitásokat 
fejlesztő eseményt sikerült megvalósítani, 
melynek jövőbeli folyatását a szervezők ha-
tározott célként tűzik ki. 

Halász Csenge
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A Miskolci Egyetem felismerte, hogy fontos a fiatalság régióban és városban tartása. 
Ennek érdekében országosan egyedülálló pályaorientációs programot indított el. Az in-
tézmény hazai összevetésben élen jár a következő generációk, most tizenéves korosztály 
műszaki és természettudományos érdeklődésének felkeltésében. A mai napon újabb mér-
földkőhöz érkezett az egyetemi program, hiszen Dr. Horváth Zita, felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár, ByeAlex a Miskolci Egyetem Nagykövete, valamint Dr. Deák Csaba, 
a Miskolci Egyetem kancellárja hivatalosan átadta és megnyitotta a TUDÁS-VÁR Élmény-
központot, amelyben két tematikus szabadulószoba, számos látványos, játékos feladat és 
ügyességi kihívás várja a jövő generáció tagjait, illetve a leendő hallgatókat.

pályaoriEntációs

tudás-vár élMényközpont

A digitális trendek globális térhódításának kö-
vetkeztében fontos és kiemelt céllá vált, hogy 
egyre nagyobb számban végezzenek hallga-
tók műszaki és természettudományi terüle-
teken is. E cél elérése érdekében a Miskolci 
Egyetem tudatosan alakítja pályaorientációs 
programját. A folyamatos fejlesztésekhez 
szükséges pénzügyi erőforrások biztosítá-
sához az Egyetem sikeresen megpályázta a 
Magyar Kormány által kiírt, Európai Uniós for-
rást, közel 400 millió forint értékben.
A mai napon többek között Dr. Deák Csaba, a 
Miskolci Egyetem kancellárja hivatalosan át-
adta és megnyitotta az egyetemi TUDÁS-VÁR 
Élményközpontot, amely egyik fontos eleme 
a pályaorientációs programnak. A mostani 
fázisban két tematikus szabadulószoba, szá-
mos látványos, játékos feladat és ügyességi 
kihívás várja a jövő generáció tagjait, illetve a 
leendő hallgatókat. Az Egyetem jóhírnevét a 
fiatal generációk körében – az Élményközpont 
mellett – mostantól ByeAlex is képviseli, nagy-
követi minőségében.
„A Miskolci Egyetem hazai összevetésben 
élen jár a következő generációk műszaki és 
természettudományos érdeklődésének felkel-
tésében, amelynek mostani mérföldköve uni-
kális a hazai egyetemi szférában. Biztos va-
gyok benne, hogy a ma átadott TUDÁS-VÁR 
Élményközpont hamar népszerűvé válik a 
fiatalok körében. Remélem, hogy a közeljö-
vőben osztálykirándulások célpontjává válik 
a TUDÁS-VÁR, ami így az egyetem mellett a 

várost is népszerűsíti majd!” – hangsúlyozta 
megnyitóbeszédében Dr. Deák Csaba kan-
cellár.
A készség- és képességfejlesztésre fókuszá-
ló TUDÁS-VÁR Élményközpontban kialakított 
pályaorientációs terek különböző tematikákra 
épülnek, bemutatva az egyes egyetemi ka-
rok legfőbb témaköreit. A fiatalok így játékos 
formában megoldandó feladatok és kihívások 
teljesítésével ismerhetik meg a Miskolci Egye-
tem oktatási portfólióját. A projekt mostani fá-
zisában két különálló szabadulószoba, illetve 
számos élményalapú demonstrációs eszköz, 
kipróbálható interaktív játék valósult meg, 
amelyek emlékezetessé és izgalmassá teszik. 
Az Élményközpont minden általános és kö-
zépiskola számára térítésmentesen igénybe 
vehető, 2018. december 10-től, előzetes beje-
lentkezés alapján.
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start ME up!: tizEnnégy Millió forintos 
bEfEktEtésért vErsEngtEk a Miskolci startupok
Miskolc, 2018. november 28. – A Miskolci Egyetem, az INPUT Program, a BNL Start Inku-
bátorház, a Bay Zoltán Kutatóintézet és a Hiventures első ízben valósította meg a Start 
ME Up! elnevezésű ötletversenyt. A Miskolci Egyetemen 2018. november 28-29–én zajló 
kétnapos, szakmai felkészítéssel és 14 előadással egybekötött eseményen a résztvevők 
kidolgozhatták saját ötleteiket, egyúttal a helyi vállalatok kihívásaira is kereshettek inno-
vatív megoldásokat. A szervezők és szakmai partnerek a leginnovatívabb ötleteket érté-
kes nyereményekben részesítették. A verseny fődíja egy 14 millió forint értékű befektetés 
és inkubáció volt.

Fotó: Sivák Koppány

A pezsgő miskolci startup élet szerep-
lőinek közös célja a térség innovációs 
képességeinek hosszú távú fejleszté-
se, az innovatív kezdő vállalkozások 
számának növelése és a kutatási 
eredmények piaci hasznosításának 
ösztönzése. Mindezek elősegítése 
érdekében hívta életre a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Non-
profit Kft., a BNL Start Inkubátorház, a 
Hiventures, az INPUT Program, vala-
mint a Miskolci Egyetem a Startup ME 
Up! elnevezésű ötletversenyt.
A rendezvény első napja a felkészítésről és 
vállalkozói ismeretek átadásáról szólt, így a 
résztvevők megismerhették a startup öko-
szisztéma helyi szereplőit, emellett hasznos 

előadásokat hallgathattak meg a sikeres 
üzleti modell kialakításáról és az üzletfej-
lesztés legfőbb kihívásairól. A résztvevők az 
esemény keretében megismerhettek számos 
jó példát és gyakorlatot is Gerendai Károly a 

Sziget Fesztivál alapítója, illetve Vinnai Ba-
lázs, a magyar IT szegmens egyik siker-
történet írójának személyes előadásában.
„Miskolci vállalkozóként és lokálpatrióta-
ként fontosnak tartom, hogy a megszerzett 
tudásomat átadjam a helyi induló innova-
tív vállalkozóknak. A mostani rendezvény 
kitűnő lehetőség hasznos tapasztalatok 
megszerzésére, a jelentkezők a BNL Start 
Inkubátorházba is bekerülhetnek a részvé-
tel révén” – nyilatkozta Vinnai Balázs.
A második versenynapon a résztvevők a 
helyi vállalatok által előre megadott kihívá-
sokra dolgozhattak ki kreatív megoldáso-
kat, de saját ötlettel is készülhettek.
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Fotók: Sivák Koppány, Somoskői Dóra

„Célunk egy olyan esemény létre-
hozása, ahol nem csupán az ötletek 
generálását ösztönözzük, hanem 
azok azonnali piaci hasznosítható-
ságát is elősegítjük. Az irányított fel-
adatkiírással hozzájárulunk ahhoz, 
hogy a helyi vállalatok és ötletgaz-
dák megismerjék egymás igényeit 
és kapacitásait” – mondta dr. Sza-
bados Zsuzsa, az INPUT Programot 
megvalósító Neumann Nonprofit Kft. 
ügyvezetője.
Így többek között teljesítményértékelés-
re, gumiabroncs újrahasznosításra, termékel-
lenőrzésre vonatkozó innovatív megoldások 
is terítékre kerültek. A résztvevők munkáját 
mentorok és szakértők is folyamatosan támo-
gatták a helyszínen. A csapatok a
megszülető ötleteket a második nap végén 

egy öttagú szakmai zsűri előtt prezentálták, 
akik a legjobbakat értékes szolgáltatásokkal, 
üzletfejlesztési tanácsadással vagy közössé-
gi irodahasználattal jutalmazták, a fődíj pedig 
egy tizennégy millió forint értékű befektetés 
és inkubáció a Hiventures és a BNL Start jó-
voltából. 
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja 2019. február 
9-én rendezi meg a mára már mondhatni hagyománnyá vált Bagolylest. 

JövőrE vi. alkaloMMal rEndEzik 
MEg a Miskolci bagolylEst

A program célja, hogy felhívja a figyelmet az 
ember környezetében lépten-nyomon meg-
figyelhető érdekes természeti jelenségekre, 
állatokra, növényekre, a természeti értékek 
védelmére.
Az egyetem parkjában, a madárgyűrűzés so-
rán közelebbről is megismerhetik a hazai ete-
tőket leggyakrabban látogató madarakat. Az 
épületben pedig további foglalkozásokon ve-
hetnek részt. A gyerekek interaktív feladaton 
keresztül, játszva tanulhatnak. A felnőtteket 
videók és kiállítások várják. A meghívott kiál-
lítóknak (Miskolci Gombász Egyesület, Ma-
dármentő Állomás Mályi, Miskolci Állat és Kul-
túrpark, Nemzeti Parkok stb.) köszönhetően a 
Bagolyles programja ügyességi feladatokkal, 
játékokkal, állatsimogatóval és sok egyébbel 
egészül ki.  Akik részt vesznek a pontgyűjtő 
játékon, a tombolasorsoláson különféle nyere-
ményeket vihetnek haza. 

Várnak tehát minden kedves érdeklődőt, akik 
szeretnék a baglyok és „a velünk élő vadvilág” 
rejtélyeit megismerni. 
További információk: www.mmebukkihcs.eol-
dal.hu.

Somoskői Dóra



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

16 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

Milyen szerepet játszik a város életében a 
Miskolci Egyetem?
Miskolc városa szimbiózisban él a Miskolci 
Egyetemmel az intézmény megalapítása óta. 
Napjainkban azonban az együttműködés fon-
tossága még inkább felértékelődik. A Miskol-
cot választó, már letelepedett nagyvállalatok 
és az ide beruházók XXI. századi csúcstech-
nológiákat honosítanak meg. Ugyanakkor az 
innovatív kis- és középvállalatoknak is szük-
ségük van a tudományos és kutató műhelyek-
re, ahonnan felkészült, képzett munkaerőt 
kapnak. Büszkén mondhatjuk, hogy Miskolc 
olyan lendületes gazdasági-társadalmi fejlő-
dési szakaszba lépett, amikor az együttműkö-
dés a városban működő kutatóműhelyekkel, 
képzőcentrumokkal még inkább meghatá-
rozó. A miskolci gazdasági szereplők part-
nerként számíthatnak az egyetemre. Éppen 
ezért az egyetem szellemi központ szerepe 
egyre inkább felértékelődik a város fejlődé-
se szempontjából is. Az innovatív várossal 
együtt járó innovatív tudás, valamint a kiváló-
ságra törekvés – ezeket a hosszú távú célo-
kat fogalmaztuk meg Miskolc számára, amely 
célok megvalósításában szervesen együtt 
dolgozunk az egyetemmel. 
Mivel járulhat hozzá a város sikeréhez a 

Miskolci Egyetem?
A high-tech iparnak a megerősödését szeret-
nénk segíteni Miskolcon az egyetem kapcso-
lataira és együttműködési lehetőségeire ala-
pozva. A Miskolcon működő vállalatoknak, az 
ide érkező iparnak szüksége van a naprakész 
tudással rendelkező, az innovációt befogad-
ni kész szakemberekre. A munkaerőpiacon 
követelmény a jól hasznosítható szakmai 
tudás, az alkalmazkodóképesség, a vállalko-
zói készség, a tudás konvertálhatósága és a 
kreativitás. Ezt kívánják meg a városunkban 
megvalósuló ipari fejlesztések, a nemzetközi 
mércével is kiemelkedő beruházások. A jövő-
tervezésben számítunk azokra a tehetséges 
fiatalokra, akiknek a munkája elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a jövőről szóló elképze-
léseket meg tudjuk valósítani. Kimondottan 
célunk, hogy a tehetséges miskolci fiatalok 
maradjanak Miskolcon, és együtt építsük fel 
a jövő Miskolcát.
Sokat tesz hozzá városunk sportéletéhez a 
Miskolci Egyetem sportélete is. Miket tart 
a legfontosabb sikereknek?
A sport különleges kapcsolódási pont a város 
és a campus között. Az egyetem rendszere-
sen ad otthont különböző sportesemények-
nek. Kiemelkedő ezek sorából a 2016-ban 
megszervezett Tájékozódási Futó Egyetemi 
Világbajnokság. Hasonlóképp jelentős ese-
mény volt 2017-ben az Európai Egyetemek 
Kosárlabda Bajnoksága. Ezeknek a verse-
nyeknek a színvonalas megrendezése hoz-
zájárult ahhoz, hogy elnyerjük a 2024-es 
Európai Egyetemi Játékok rendezési jogát. A 
létszámát tekintve minden idők legnagyobb, 
közel 6000 fő részvételére számító, Magyar-
országon megrendezett nemzetközi mul-
tisport eseményre beadott pályázat sikerét 
egyértelműen a Miskolci Egyetem, a Debre-
ceni Egyetem, Miskolc és Debrecen városa 

intErJú dr. kiss János alpolgárMEstErrEl

        Decemberi számunknak Dr. Kiss János alpolgármesterrel készítettünk interjút, amelyben leg-
főképpen a Miskolci Egyetem és a város kapcsolatáról kérdeztünk.

Fotó: Magánarchívum MEGAZIN
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és a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszö-
vetség példa értékű összefogása és kiváló 
együttműködése alapozta meg. A következő 
időszakban a két pályázó intézmény és a 
megyeszékhelyek a nemzetközi egyetemi és 
sportközösség figyelmének középpontjába 
kerülnek. Miskolc olyan brand lesz, amelyet 
összekapcsolnak a sportos, a fiatalok előtt 
nyitott, a külföldi hallgatók számára vonzó 
egyetemvárosokkal. Nagyon örülünk, hogy a 
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club, a 
MEAFC meghatározó szereplője a miskolci 
sportéletnek. 2014 óta koordinálja a miskol-
ci férfi kosárlabda-utánpótlással kapcsolatos 
feladatokat, valamennyi korosztályban verse-
nyeztet csapatokat, felnőtt csapata pedig az 
NB I/B-s bajnokság felső házában szerepel. 
De a kosárlabda mellett további 10 sportág-
ban kínál sportolási, versenyzési lehetőséget.  
Melyek a Miskolc város és a Miskolci 
Egyetem közötti legfontosabb fejlesztési 
pontok?
A város gazdaságfejlesztési programját egy 
új szakképzés-fejlesztési koncepcióra ala-
poztuk. Ez a Miskolc 4.0 program oktatási 
modellje, amelynek célja a piaci igények és a 
képzési rendszer hosszú távú összehangolá-
sa. Miskolcon elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy az oktatás és a szakképzés területén 
megfeleljünk a 4. ipari forradalom kihívásai-
nak. Hangsúlyosan kezeljük ezért a jövőben 
a duális képzés továbbfejlesztését, a szak-
képzés infrastrukturális fejlesztését, az egy-
másra épülő informatikai képzési rendszert, 
a digitális írástudás elemeként a széleskörű 

idegen nyelvi képzést, a kutatás-fejlesztés és 
az innováció erősítését. A program megvaló-
sításában kiemelt szerepet kap az élethosszig 
tartó tanulási feltételek, valamint a befektetői 
igényeknek megfelelő új szakmai duális kép-
zések feltételeinek a megteremtése és a tá-
mogatása. Ebben tölt be kiemelkedő szerepet 
a terveink szerint a közösen létrehozandó 
Innovációs Park, annak érdekében, hogy Ma-
gyarország észak-keleti ipari központja vonz-
za és megtartsa azokat az iparvállalatokat, 
akik képesek és hosszútávon elkötelezettek a 
magas hozzáadott értékű tevékenység folyta-
tásához.
Mely fejlesztések segítik a városi fiatalság 
helyben maradását, színvonalasabb hely-
ben lakását?
A Miskolc 4.0 program reményeink szerint 
alapot ad a jövőben a tehetségek megtar-
tásához, a Miskolchoz kötődő életpályák 
kialakításához, de ennél többet is teszünk. 
A tehetségek támogatására az egyetemmel 
együttműködésben elindítottuk az 'Otthonunk 
Miskolc' gyakornoki programot, amelynek 
az a célja, hogy az egyetem elvégzése után 
minél több fiatal diplomás találja meg a szá-
mítását a városban. Miskolcra települt világ-
cégek számítanak az itt végzettek tudására a 
járműipartól a gépgyártáson át a környezeti 
iparig, de sorolhatnám az elektronika, a szoft-
verfejlesztés vagy az informatikai iparban 
rejlő lehetőségeket is. Szakterületük szerint 
gazdag kínálatból válogathatnak a friss dip-
lomások. Várja a fiatalokat az önkormányzati 
cégeket felügyelő Miskolc Holding is, gyakor-
noki programokkal már a tanulmányi idejük 
alatt is fogadják a leendő végzősöket. Miskolc 
lakhatási támogatást és a biztos megélhetés 
lehetőségét egyaránt felkínálja azoknak, akik 
éreznek magukban elszántságot ahhoz, hogy 
velünk együtt alakítsák a város jövőjét. Az 
'Otthonunk Miskolc' gyakornoki program kere-
tében a programot sikeresen teljesítő fiatalok 
számára, akik Miskolcon határozatlan idejű 
munkaviszonyt, közszolgálati vagy közalkal-
mazotti jogviszonyt  létesítenetek,  Miskolc je-
lentősen kedvező, mintegy ötven százalékos  
bérleti díjkedvezményt kínál a hosszú távú 
lakhatást biztosítva.
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Fotó: Magánarchívum

Hogyan értékeli Miskolc kul-
turális pezsgését? Hozzájárul-
hat-e a kultúra a város megtar-
tó erejének növekedéséhez?
Mindenképpen. És büszkék va-
gyunk rá, hogy Miskolcon kiváló 
intézmények kínálnak sokszínű, 
változatos és színvonalas progra-
mokat. Miskolc kulturális kínálatá-
nak meghatározó eleme a közel 
200 éves múltú Miskolci Nemzeti 
Színház, amely ma Közép-Euró-
pa egyik legtöbb színházi térrel 
rendelkező épülete. A színház 
mellett a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a 
Herman Ottó Múzeum, az ezredforduló óta 
megrendezett, Európa-szerte ismert Bartók 
Plusz Operafesztivál és a CineFest Nemzet-
közi Filmfesztivál a kulturális programkínálat 
zászlóshajói. Minden évszaknak megvannak 
a maga kulturális eseményei a Miskolci Egye-
temi Napoktól, a Sörfesztiválon át a februári 
farsangig. Természetesen Miskolcnak is meg-
van a maga „bulinegyede” a belvárosban. Úgy 
vélem, hogy a moziktól a galériákig elég sok-
színű a kulturális kínálat ahhoz, hogy minden-
ki megtalálja benne az ízlésének leginkább 
megfelelőt.
Milyen lesz városunk 10–15 év múlva? Mi-
lyennek szeretné látni a városunkat?
Amikor a városfejlesztés jövőjéről gondolko-
dunk, két kulcsfogalom kerül előtérbe: a smart 
és a green. Okos és zöld. Ennek alapján biz-
tos, hogy környezetbarát város szeretnénk 
lenni. Évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy egy 
XXI. századi technológiai fejlődést felmutatni 
tudó várost építünk. Olyat, amely nem retten 
meg a kor kihívásaitól. Sőt, ha lehet, elébe 
megy a változásoknak. Olyan Miskolcot kép-
zeltünk el, amely fogékony az újdonságokra, 
lépést tart a technológiai fejlődéssel – és nem 
utolsó sorban megbecsüli az értékteremtő 
fiatalokat. A mai fiatalokon is múlik, milyen 
lesz ez a város tíz, húsz, ötven év múlva. A 
mostani felnőtt generáció csak elkezdheti az 
utak kijelölését, teret adhat az új, forradalmi 
gondolatoknak, de a megvalósítás és a ma 
ismert Miskolc jövőjének továbbgondolása a 

felnövekvő generációk tehetségén, hozzáér-
tésén és tenni akarásán múlik. 
Mit üzenne a városi fiatalságnak? Mit ad-
hat nekik Miskolc?
Móricz Zsigmond 1930-ban a „legnagyobb 
jövőjű” magyar városként írt Miskolcról. Úgy 
tűnt, hogy a történelem nem egyszer meg-
cáfolja ezt a jóslatot, de az utóbbi évek vál-
tozásait megtapasztalva ki merem jelenteni: 
Miskolc a legnagyobb jövőjű magyar város! 
Egymás után érkeznek ide a hazai és a nem-
zetközi befektetők, ezerszámra jöttek létre új 
munkahelyek. Jelentős turisztikai beruházá-
sokat tudtunk végrehajtani az idegenforgalmi 
szempontból kiemelt területeken, Miskolcta-
polcán, Diósgyőrben és Lillafüreden. Több 
milliárdos sportberuházásokon vagyunk túl, 
és a közeljövőben további milliárdokat tudunk 
városfejlesztési célokra fordítani. Olyan le-
hetőségek nyílnak meg ebben a városban a 
mostani fiatalok előtt, amelyre régen nem volt 
példa. Jövőt lehet tervezni ebben a városban, 
olyan jövőt, amely az ambíciók kiteljesítésé-
re és családalapításra egyaránt lehetőséget 
kínál. 
Végül egy kissé személyesebb kérdés. 
Egy alpolgármesternek rengeteg feladata 
van. Mivel próbál kikapcsolódni a hétköz-
napok forgatagából?
Nagyon szeretem a sportot. Ha van erőm és 
időm, szívesen futok. Büszke vagyok rá, hogy 
futottam már miskolci és kassai maratont is, 
igaz, hogy nem maratoni távot. A sportélet 
eseményeit igyekszem követni, és emellett 
persze maradnak a könyvek, a történelem és 
a szépirodalom.
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közgazdász szakMai napok

        Megrendezésre került a XVI. Közgazdász Szakmai Napok, melyre ismét sok érdekes előa-
dást hoztak a hozzánk ellátogató vendégek. Sok szervezői munkát igényeltek a változa-
tos programok, évről évre megújuló témákkal. A diákok a legkülönfélébb prezentációkat 
hallhatták idén is, többek között szó esett az időgazdálkodásról, szeményiségtípusokról, 
cseh-magyar kereskedelmi kapcsolatokról.

2018. novemberében megrendezésre került 
a XVI. Közgazdász Szakmai Nap. Az első na-
pon a diákok hallgathattak érdekes előadá-
sokat, míg a második nap a tanárok számára 
tartottak beszédeket. Az események három 
blokkban kerültek megszervezésre. A három 
rész után lehetőség volt értékes ajándékokat 
nyerni egy kvíz kitöltésével. A szerencsések 
egyedi gyártású cseh kézműves sörrel, hang-
szóróval vagy Miskolci Egyetemes pulóverrel 
térhettek haza.
Az első blokk 9:00-től 11:15-ig tartott. Ekkor 
került sorra Kövér Zsolt előadása, aki az Aeg-
on Premiumnál dolgozik mint Regional Sales 
Manager. Érdekes előadást tartott a Z gene-
ráció munkaerőpiaci motivációiról. Elmondta 
azt is, hogy mik a fő szempontjai az álom-
munkahelynek e korosztály számára. Masa 
Beáta és Farkas Máté a pályakezdők képzé-
si lehetőségeiről beszélt a Boschnál. Ezután 
következett Berki Zsolt és Moldvai Róbert 
előadása az Instagram marketingről. Többek 
között elmondták, mit is jelent az MBM Sol-
vers, milyen szolgáltatásai vannak, meséltek 
a követőszerzésről, hashtaghasználatról, a 
storyról. Berecz András, az OVB fiókvezető-
je a 80/20 elvvel ismertetett meg minket, és 
arról beszélt, hogyan osszuk be az időnkent, 
milyen is az optionális time management. 

A második blokk 11:45–13:10 között zajlott. 
Elsőként Kiss Barbara (OVB fiókvezető) tar-
tott előadást a személyiségtípusokról, melye-
ket az alábbi négy csoportba osztott: szang-
vinikus, kolerikus, flegmatikus, melankolikus. 
Ezen túl megtudhattuk, hogyan viselkedik 
egy ilyen típusú ember beosztott és vezető 
pozícióban. Ezt követően Vörös Flórián, az 
OTP Észak-Magyarországi régiójának igaz-
gatója mesélt a szakmai gyakorlati progra-
mukról. Interaktív szavazással és kis vide-
ókkal tették színessé az előadást, valamint 
két munkatárs mesélte el pályafutását az 
OTP-nél. Tajthy Krisztina a BNL inkubátorhá-
zakról, a start up-ok pénzbeli támogatásáról 
tájékoztatott minket. Ők is szerveztek nyere-
ményjátékot, méghozzá újságokba rejtettek 
el well ness- utalvány okat. 
Az utolsó blokk 14:00–15:50 között tartott. 
Kezdésként a Hiventures tartott cégbemu-
tatást, majd a Főnix-ME mesélt a Vállalkozói 
Agora programról. A szakmai napra eljött 
Konczvald István is, aki miskolci egyetemi 
diák volt és most a Jam étterem és kávézó tu-
lajdonosa. Mindenki érdeklődését felkeltette, 
hogyan sikerült neki 60 ezer forintos kezdőtő-
kével mára nettó 100 milliós árbevételre szert 
tennie. Elmondta, hogy mindenekelőtt sok 
munkára és időre van szükség hozzá, de ami 
még fontosabb, az a kedvesség, mivel a kap-
csolati tőke sokat segít az álmok megvalósí-
tásában. A normális viselkedés, viszontsegí-
tés teszi lehetővé, hogy szorult helyzetben mi 
is segítséget kapjunk. Zárásképpen a Czech 
Trade képviseltette magát, és megismertetett 
minket a visegrádi csoport gazdasági együtt-
működésével, a cseh-magyar kereskedelmi 
kapcsolatokkal és azok kialakulásával. 

Siroki Andrea

Fotó: Gazdaságtudományi Kar
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crEativErEgion kutatás

        A következőkben bemutatunk nektek egy egyetemen folyó kutatás. A kutatás megismeré-
séhez kérdéseinkre Dr. Illésné dr. Kovács Mária, illetve Dr. Szabó-Tóth Kinga adtak választ.

20 fókuszban

Fotók: Kiss Viktor

Mióta fut a kutatás az egyetemen?
A projekt a Felsőoktatási Kiválósági Program 
keretében kerül megvalósításra, 2018. tava-
szán kezdődött. Ennek részeként 25 abaúji 
települést vizsgálunk és segítünk nekik „fel-
kerülni a térképre”, azaz feltárjuk a lehetsé-
ges erőforrásaikat, meglévő és potenciális 
értékeiket, az előttük álló lehetséges, jövőre 
vonatkozó lehetőségeket. A CreativeRegion 
nevű kutatás a smart city koncepcióhoz ha-
sonlóan társadalmi innovációs modelleken 
keresztül, az alkalmazott bölcsészet- és tár-
sadalomtudományok eszközeivel dolgozik, 
egyfajta interdiszciplináris teamben. 

Kik képviselik az egyetemet a kutatásban?
A CreativeRegion kutatás kutatói csoportjá-
nak vezetője Dr. Illésné dr. Kovács Mária, a 
BTK dékánja. A BTK mellett az ÁJK, a GTK 
és az EK is képviselteti magát a kutatási pro-
jektben. 

Kérem, mutassa be részletesen, hogy mit 
vizsgál a kutatás, illetve milyen eszközöket 
használnak hozzá!
A program keretében a társadalmi és kulturá-
lis innovációk régióbeli kutatási tapasztalatai-
ra támaszkodva kutatjuk az újabb társadalmi 
és kulturális innovációk lehetséges területeit 
és megvalósítási lehetőségeit. Ehhez egy új 

interdiszciplináris team kialakítása valósult 
meg gazdasági, társadalom-, egészség-, 
jog- és bölcsészettudományi szakemberek 
részvételével a korábbi kutatási tevékenysé-
gükre alapozva. A kialakítandó modellkon-
cepció fókuszában a fenntarthatóság és tér-
ségi fejlődés állnak. Megközelítésünk szerint 
a kialakítandó modell kétszintű: vizsgálja a 
megyei, illetve a kijelölt magrégió kutatásban 
meghatározott kérdéseit. A projekt első évé-
ben a magrégióként kijelölt „a sötét Abaúj”= 
abaúji mikrorégiót térképezzük fel, ez lesz 
az alapja későbbi kutatásainknak. A meglévő 
Kassa-Miskolc útvonali, illetve a megkezdett 
Kassa-Miskolc autópálya útvonalához igazo-
dóan jelöltük ki a területet.  Célunk a vizsgált 
szinteken a gazdasági és kulturális erőforrá-
sok komplex, új struktúrában történő feltérké-
pezése.

A helyzetvizsgálat és a modellalkotás során a 
következő feladatokat fogalmazzuk meg:
• A kulturális értéktár koncepció ki-
alakítása (tartalmi elemek lehatárolása, forga-
tókönyv összeállítása, adatbázis tervezése, 
térinformatikai megoldás kialakítása, minta-
dokumentáció összeállítása georeferált térké-
pen).
• Az empirikus vizsgálatot támogató 
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Fotók: Kiss Viktor

kutatási módszerek meghatározása.
• Intézményi és intézményen kívüli 
erőforrások feltérképezése és jogi szabályo-
zási kérdéseinek elemzése; a társadalmi inno-
váció jelenlegi megoldásainak és hatásainak 
elemzése, illetve azok hálózati megvalósulá-
sának vizsgálata; a ”biztos kezdet ház”-ak mű-
ködési és fenntarthatósági relevanciájának, a 
potenciális munkaerőt jelentő iskoláskorúak, 
és a felnőtt lakosság szubjektív egészségügyi 
állapotának vizsgálata; az egyházi szerveze-
tek szerepvállalásának feltárása. 
• Emellett feltérképezzük a jövő ge-
nerációját meghatározó közoktatás jelenlegi 
állapotát és a hátránykompenzálás érdekében 
megvalósítani szükséges pedagógiai kultúra-
váltás lehetőségeit. 
• Mindezekkel párhuzamosan a gene-
rációk közötti szolidaritás jegyében a fiatal és 
idős generáció közötti erőforrásáramlás is vizs-
gálatra kerül – egy optimálisabb, a családok 
helyzetét megkönnyítő, a családok és az egyes 
településen élők életminőségét javító, fenntart-
ható modell megalkotásának irányába. 
• Munkaerő-piaci, foglakoztatás politi-
kai, esélyegyenlőségi kérdések jogi vizsgálata 
fenntartható társadalom szemszögéből.
• Az egyenlőtlen területi fejlődés vizs-
gálata, regionális diszparitások feltárása.
• Az alapellátás folyamatos fenntartá-
sa és fenntarthatóságának térben és időben 
történő vizsgálata.
• A fenntartható társadalom kihívásain 
belül az állami vagyonnal, közjavakkal való fe-
lelős gazdálkodás jogszabályi vizsgálata.

• Komplex, kiterjesztésre alkalmas 
modellstruktúra kialakítása.

Az empirikus vizsgálatokon és a szekunder in-
formációk elemzésén túl szándékozunk erőfor-
rás-elemzéseket, hálózati kapcsolatvizsgálato-
kat és morfológiai elemzéseket is végrehajtani 
a probléma összetett megközelítése érdeké-
ben.

A hallgatóknak hogyan van lehetőségük 
csatlakozni a kutatáshoz?
A hallgatók a karokon folyó kutatásokhoz köz-
vetlenül is tudtak kapcsolódni több szálon ke-
resztül. Részt vesznek terepgyakorlatok formá-
jában a települések felmérésében, az adatok 
számítógépes rögzítésében, majd segítenek 
az elemzésben.

Az érdeklődőknek hol van lehetőségük in-
formálódni a kutatásról?
A BTK és az egyetemi honlapról, valamint a 

BTK Facebook-oldalán is folyamatosan 
adunk tájékoztatást a projektről. 

Van-e valamilyen együttműködés ön-
kormányzatokkal?
Igen, a kutatást megelőzően egy tájékoz-
tató és együttműködést kérő levélben az 
egyetem vezetősége megszólította az érin-
tett települések önkormányzatait, vezetőit, 
felajánlva nekik a kutatás adta lehetősége-
ket és kérve együttműködésüket a projekt 
sikeres megvalósításához. 
   Németh Niki
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22 One step 

an ErasMus+ ExpEriEncE

        Months have passed since the start of my scholarship and I’ve been living the dream of many teena-
gers and young adults – living abroad, being independent, working, or in my case studying in a field 
that I adore. Life out here in Poland definitely has its’ ups and downs, and it’s not perfect by any means, 
but I couldn’t be further from regretting coming here.

22 Connection

Fotó: Demeter Péter MEGAZIN
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In part two of this series, we’ll take 
a look at what the actual experience 
of being abroad on a scholarship is 
like. In many ways it’s just like your 
normal studies in Miskolc – you go 
to classes, you’re expected to show 
up and you do your presentations, 
essays, exams. The thing I’ve no-
ticed is that most people turn up to 
classes full of energy, ready to talk 
and discuss issues regarding the 
topic with the teacher, encouraging 
the others to do so as well, and I can 
safely say it works. It has definitely 
had its’ effects on me as I’ve noticed 
that I’ve been a lot more talkative 
and less afraid of what others might think of me 
during classes. Maybe it’s down to the idea of 
not being in Poland long-term and the fact that 
I won’t meet most of these people again once 
my studies end here. In any case, it’s a bit of 
an eye-opening phenomena and one that I hope 
stays with me for a long time.
I’m also incredibly happy and thankful that I can 
study other fields related to my studies that I 
might not have a chance to do so back home. 
I’m an English Philology student, but I really en-
joy the insight that Sociology classes, teachers 
and students can give me on topics that I have 
always been interested in. I could take whatever 
class I wanted as long as I could fit it in my Lear-
ning Agreement or if I had spare credits to take 
left over. These courses and workshops always 
help broaden the mind and to get a better idea of 
what I want my life to be like. Add all that to the 
programs that our buddies set up or find for us, 
including cultural nights and art exhibitions and 
you get to fill your days with gaining experien-
ce, knowledge and hearing people’s stories that 
directly translate into a more pleasant future in 

my opinion. I, for one, definitely do have a much 
better idea of my career and who I wish to be 
once I finish my degree.
There have also been several key points that 
don’t necessarily have much to do with the uni-
versity itself. Learning to cook for myself and 
everyday tasks like that prepare me for life after 
moving out. In this regard, deciding to go on a 
scholarship alone wasn’t a nudge – it was pur-
posefully throwing myself in the deep water be-
cause I knew that it would be the best way to 
force myself to learn these trivial things that, as 
pathetic as that sounds, I’ve always been afraid 
of. Although I’ve made some terrible mistakes 
in terms of cooking, it’s also a learning experi-
ence that you can’t just skip anymore in today’s 
society.
Life isn’t all good though and there are situations 
where one might find themselves on the sout-
hern end. There are classes that I had to give 
up due to the scheduling or the administration 
not being done properly. Bureaucracy in gene-
ral has been quite awful, although more or less 
manageable. I only got to know my final sche-
dule around the end of October and even now 

MEGAZIN

2
018

. D
E
C
E
M

B
E
R

V
I. ÉV

FO
LYA

M
 10. SZÁ

M

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

23One stepConnection 23

Fotók: Demeter Péter

it’s changing in some cases. While it’s flexible, 
that flexibility can often go against you as you 
have your classes planned with the original 
schedules already.
Another hard task, which varies largely by si-
tuation, is getting used to your roommates in 
your dorm. Now, the dorm students in Miskolc 
probably know what I’m talking about already, 
but you never realise how hard it can be to 
live with others until you actually go ahead 
and try it. You can have very positive expe-
riences and very bad ones. They all vary ba-
sed on personalities and things that may or 
may not be in one’s control, such as snoring. 
If you plan on living in a dorm in the future, I 

definitely recommend making sure 
you have a deep sleep or it comes 
down to trusting the system with gi-
ving you good roommates. Or just 
find an apartment if possible.
Homesickness is also an issue in 
many Erasmus students’ cases, 
including mine. For me, knowing I 
would miss my loved ones, Poland 
was a perfect destination – I can 
go home by train for a fairly low 
cost whenever I want to or in case 
anything bad happens, something 
that’s not necessarily true for eve-
ryone else. The Turkish students for 

example can’t go back to their count-
ry until the scholarship is over. We, in the EU, 
are pretty lucky in this regard.
All in all however, it’s still a majorly positive ex-
perience and one that has its’ flaws, but those 
are certainly worth it for the gains of a scholar-
ship like Erasmus. There is a cliché about 
getting to know new cultures, but it really is 
nothing like what you experience in Miskolc 
or anywhere apart from Budapest in Hungary. 
You live and breathe with them, go to classes 
together and have an infinite amount of topics 
to discuss in those few months. It really is a 
wonderful experience.

Demeter Péter
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24 Connection

A digitalizáció épp úgy érinti az ilyen kisebb, hét-
köznapi dolgokat, mint a komolyabb, több em-
bert, sőt szinte az egész világot érintő dolgokat. 
Ilyen például a munkaerőpiac. A továbbiakban 
azt fogom vizsgálni, hogy a digitalizációnak va-
jon milyen hatása van a munkahelyekre. Milyen 
előnyöket és hátrányokat köszönhetünk ennek a 
technológiai fejlődésnek?

A digitalizáció hatása elkerülhetetlen. A munka-
erőpiacra gyakorolt hatását kutató szakemberek 
állítása szerint azonban nem kell félnünk, hiszen 
a jelenlegi munkahelyek zömét nem tudja felvál-
tani sem a robotika, sem a mesterséges intel-
ligencia. Természetesen a digitalizáció hatása 
más és más egy-egy munkahelyen, illetve terü-
leten. De vajon melyek azok a területek, ame-
lyek megváltozhatnak a jövőben, vagy már meg 
is változtak? Elsősorban a munkavégzés módja, 
illetve helye az, ami megváltozhat. 

Előnyök
A Siemens Zrt. készített egy felmérést, amelyből 

kiderül, hogy tízből kilenc magyar cégnek az a 
véleménye, a digitalizáció versenyelőnyt jelent. 
Növeli a hatékonyságot, csökkenti a munkafo-
lyamatokra szánt időt és költséget, nő a mű-
ködés megbízhatósága, nyomon követhetővé 
válnak a folyamatok. A közép- és nagyvállalatok 
körülbelül 80 százaléka már legalább két éve 
foglalkozik a működésük virtuális térbe helyezé-
sével, és erre éves árbevételük 2,7 százalékát 
költik. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy 
a befektetés megéri, hiszen számos előnyt nyújt 
a vállalatoknak.

A legnagyobb hatékonyságnövekedést eddig 
két területen érték el, az egyik az IT (Information 
Technology), a másik pedig a logisztika. A leg-
több cég a jövőre tekintve szeretné fejleszteni 
a különböző területeit a digitalizáció segítségé-
vel. Többek között szeretnének új ügyfeleket, 
illetve piacot, új üzleti modelleket, az ügyfelekre 
szabott termékkínálatot, automatizált döntés-
hozatalt. A legnagyobb cél, hogy minél inkább 
ki tudják elégíteni a vevői igényeket rugalmas 

működésükkel.

Hátrányok
Van azonban sok olyan munka-
hely is, amelyet a digitalizáció fo-
lyamata negatívan érint. Például 
amikor olyan  munkafolyamatokat 
digitalizálnak, amelyek korábban 
emberi kreativitáshoz kötődtek. 

Az egyik ilyen terület nem más, 
mint a jog. Egyszerűbb jogi prob-
lémák esetében akár segítséget is 
nyújthat a digitalizáció, hiszen az 
elektronikusan tárolt joganyagok 
között egyszerűbben és gyorsab-

digitalizáció - Mik a Jövő koMpEtEnciái?
A digitalizáció hatását az élet szinte minden területén megfigyel-
hetjük. A legtöbb ember, ha híreket akar olvasni, nem az újság után 
nyúl, hanem az interneten kezd böngészni különböző hírportálokon. 
Ha zenét szeretne hallgatni, nem a rádiót kapcsolja be, ha-
nem elindít egy lejátszási listát a telefonjáról, és még sorolhatnám.

Fotó: internet
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25Connection

ban lehet keresgélni. A mesterséges intelligen-
cia azonban akár fel is válthatja a jogászokat. A 
joganyagok feldolgozásában ugyanis olyan ösz-
szefüggéseket képes feltárni, amelyet a szakér-
tők csak hosszan tartó kutatással találnak meg, 
ha egyáltalán megtalálják. 

A másik terület, ahol a digitalizáció hatása nem 
éppen kedvező a dolgozókkal szemben, az 
újságírás. Ahogy már fent említettem, ha ma-
napság valaki híreket olvasna, akkor inkább a 
számítógépén, vagy a telefonján teszi azt,  nem 
pedig nyomtatott formában. Ezzel nem is lenne 
olyan nagy a baj, hiszen  az internetre felkerülő 
cikkekhez  is  szükségesek az 
újságírók. Azonban a cikkek-
hez szükséges kutatásokat és 
elemzéseket  már szoftverek 
végzik, ezzel rengeteg időt 
megspórolva. Így az újság-
író  inkább kódoló, mint író. A 
gyártási folyamatokon belül a 
mechanikus tevékenységeket 
is egyre gyakrabban robotok 
végzik emberek helyett. Erre 
számos példát láthatunk a kí-
nai vállalatoknál és cégeknél. 
Kínában olyanra is volt példa, 
hogy a dolgozók körülbelül 
tízedét tartották csak meg, vi-
szont a termelékenység mégis 
háromszorosára nőtt az auto-

matizálásnak és a robotoknak 
köszönhetően. Végül az orvosi 
szakma is veszélyben lehet, 
manapság már olyan robotok-
kal kísérleteznek, amelyek bo-
nyolult műtétek elvégzésére is 
képesek, emberi beavatkozás 
nélkül, persze egyenlőre még 
orvosi irányítással.

Összefoglalva a fenti előnyö-
ket és hátrányokat, megálla-
píthatjuk, hogy egy digitalizált 
korszakban élünk, aminek a 
hatása az élet minden területén 
megmutatkozik. Sajnos, vagy 
éppen szerencsére még a mun-
ka világában is szembesülnünk 

kell vele. Számos munkahelyen előnyt jelent, 
hiszen egy rugalmasabb, gyorsabb, modernebb 
és hatékonyabb munkavégzést eredményez. 
Azonban sok terület van, ahol a robotok és az 
automatizálás eredményeképp sajnos emberek 
tömegei lesznek munkanélküliek.

Tudjuk, hogy a digitális technológia, a mester-
séges intelligencia fejlődése napjainkban is tart. 
Az, hogy ennek a folyamatos és egyre gyorsuló 
fejlődésnek milyen további hatásai lesznek, az 
még egyenlőre a jövő kérdése.

Krajnik Dorka

Fotók: internet 
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26 Trend&Tech

Fekete Péntek
Az Amerikából átvett ünnepnap nagyon gyor-
san terjedt el hazánkban is. Ilyenkor  mindenki 
több százaléknyi kedvezménnyel tudja megvá-
sárolni álmai ajándékát. A legtöbb bolt a Fekete 
Pénteket csak online tartja meg. Így az akciók 
elérése érdekében rengetegen az online felü-
leteken keresztül vásárolnak be az ünnepekre.
Miért szeretünk online vásárolni karácsony 
környékén? 
Legtöbben már novemberben elkezdik tervez-
ni, hogy mit vesznek szeretteiknek karácsony-
ra. Most már az online felületek segítségével 
ezt az otthonuk melegéből is megtehetik úgy, 
hogy még a szállítás miatt sem kell aggódniuk. 
Az online vásárlás előnyei közé lehet sorolni a 
gyorsaságot is, mivel ha valaki már tudja, mit 
szeretne, akkor azt már csak meg kell keresni, 
és egy klikkel megrendelni. Előny még az is, 
hogy hatalmas a lehetőségek tárháza. Az in-
terneten mindent megtalálhatunk, ha jó helyen 
keresünk, így akár a legkülönlegesebb ajándé-
kokat is adhatjuk szeretteinknek.
Mi a hátránya az online vásárlásnak ?
Ha online vásárolunk, megvan az esélye annak, 

hogy nem azt a terméket kapjuk meg, 
amit akartunk, nem abban a  méretben, 
színben kapjuk, amiben rendeltük, vagy 
esetleg sérülten érkezik meg az ajándé-
kunk. Ebben az esetben lehetőségünk 
van visszaküldeni a csomagot, de már 
lehetséges, hogy túl késő. És ami áldás, 
az lehet átok is. A hatalmas választék, 
amit az internet nyújt, okozhat hátrányt 
is, mivel gyakran előfordulhat, hogy sok-
kal több dolgot teszünk végül a kosárba, 
mint amit terveztünk.
Miért jó inkább személyesen megvá-
sárolni az ajándékokat? 
Az utóbbi években a technológia fejlő-
désével mindannyian egy kicsit elké-

nyelmesedtünk. Inkább vásárolunk meg online 
dolgokat, mivel az úgy könnyebb, és ki sem kell 
mozdulnunk, mert már létezik a házhozszállítás 
lehetősége. Természetesen vannak olyan aján-
dékok, amiket érdemes online megrendelni, 
de nincs annál jobb élmény, amikor egy hűvös 
téli napon az ember listával a kezében járja a 
kivilágított utcákat és az ünnepi díszbe borult 
boltokat a tökéletes karácsonyi ajándékok után, 
miközben körülötte mindenki más is egy kicsit 
karácsony lázban ég.

Berényi Barbara

onlinE vásárlás

Fotók: internet

26 Trend&Tech

Minden nap szembejön velünk legalább egy reklám az interneten, ami arra 
ösztönöz minket, hogy a nagy bevásárlást online végezzük el, mivel az sokkal 
kényelmesebb számunkra, nem kell cipekedni, sorban állni és rohangálni. 
De ez tényleg jó nekünk? 

élet-forma
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Elutazni az ünnEpEkrE?
Az elmúlt időszakban egyre elterjedtebb szokássá válik, hogy elutazunk az ünnepekre. A 
következőkben azt járjuk végig, hogy mi jellemzi ezt az újkeletű szokást.

Fotók: internet

Vajon mi motiválja azokat az embereket, akik 
elutaznak az ünnepekre? Az ünnepek alatt ka-
rácsonyt, szilvesztert, illetve a két ünnep közti 
időszakot értjük.
Mindannyiunknak vannak olyan emlékei a ka-
rácsonyról, amely a sürgésről, a főzésről, ké-
szülődésről szól. Sokan pont ezt a „karácsonyi 
őrületet”, vagy akár a rokonság vendéglátását 
szeretnék elkerülni azzal, hogy összepakolják 
a családot és elutaznak egy olyan hotelbe, 
ahol csak a pihenésé a főszerep. Természete-
sen, amint megjelent a piaci igény az ünnepi 
időszak idejére történő elutazásra, a szállás-
helyek sem tétlenkedtek tovább. Napjainkban 
szinte minden jelentős szálláshely készül az 
ünnepekre olyan csomagajánlatokkal, ame-
lyek gyakorlatilag mindent tartalmaznak, amire 
szükség van. Sőt sokszor olyan programokat 
szerveznek gyerekeknek, felnőtteknek, amely 
az otthon nyugalmában elképzelhetetlen lenne. 
Az ilyen fajta utazások mellett szól, hogy renge-
teg felejthetetlen emléket tartogathat. Ami talán 
ennél is fontosabb, hogy az otthoni sürgés-for-
gás ideje alatt nem jut időnk a valóban jelentős 
dolgokra, vagyis hogy a családunkkal, a szeret-
teinkkel töltsük az időt.
Néhány esetben az is felmerül az utazás mellett, 
hogy kedvezőbb áron tudunk elutazni és kénye-
lemben tölteni az ünnepeket, mintha otthon töl-
tenénk és nekünk kellene levezényelni. 
És valljuk be, kinek hiányzik a sok stressz, ami 
az ajándékvásárlással jár? Természetesen sze-

mélyiségfüggő mindez, és valaki kimondottan 
élvezi a karácsonyi készülődét, de a karácsony 
előtti nagybevásárlás a tömegben azért sokun-
kat elrémít. 
Amennyiben eldöntöttük, hogy elutazunk, a 
kérdés, hogy hová? Természetesen előnyt él-
veznek a döntésnél a hotelek, ahol mindent 
megkaphatunk, de vannak olyan utazók, akik 
a magányt és csendet keresik, így választanak 
egy vendégházat, akár egy erdei faházat. Sok 
esetben keresünk kimondottam hegyvidéki terü-
leteket úticélnak, illetve belföldön gyógyfürdővel 
rendelkező településeket. Ám nemcsak belföldi 
úticélokat választunk, hanem egyre elterjed-
tebb, hogy külföldre utazunk. 
Azonban, ha elutazunk, akkor se felejtsünk el 
ügyelni az otthonunk biztonságára! Senkit ne 
érjen kellemetlenség a hazaérkezést követően, 
ezért még indulás előtt dobjunk ki minden étel-
maradékot, húzzuk ki az elektromos eszközö-
ket, és a legfontosabb, hogy óvjuk otthonunkat 
az illetéktelenektől!
Bárhol is töltöd az ünnepeket, Kellemes Kará-
csonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!

Németh Niki
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Fotók: Berényi Barbara
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Nagyon hamar elszaladt a 2018-as év mindenki számára. Az idei évben biztos, hogy mindannyian 
megéltünk jó sok dolgot. Ezért a Kreatour most egy dream board elkészítését fogja megmutatni, 
ami talán egy kicsit könnyíthet az év elkezdésén.

drEaM board 2019-rE

Amire szükséged lesz: 
– Toll és papír
– Képek, amik inspirálnak téged a céljaid eléré-
sében 
– Kartonpapír vagy esetleg parafa tábla 

1. Lépés
Szedj össze az internetről olyan képeket, amik 
a céljaidat tükrözik vagy amik motiválhatnak 
téged ezeknek az elérésében. Miután ezzel 
megvagy, töltsd le őket és szerkeszd őket ösz-
sze egy oldalra.
(Tipp: Én a Pinterestet használtam képgyűjtés-
re és egyszerű Word dokumentumba raktam 
össze a képeket)

2. Lépés
Nyomtatás és körbevágás után jöhet az el-
rendezés, majd a felragasztás. Én kartonra 
ragasztottam a képeket, mivel az keményebb 
papír, és könnyebb vele dolgozni.

3. Lépés 
Személy szerint csak évszámot írtam a karton 
közepére. De a későbbiekben ezt tervezem le-
cserélni egy papírlappal, amin rajta lesz a há-
rom fő célom és egy havi beosztás arra vonat-
kozóan, hogy mit tehetek minden hónapban, 
hogy közelebb legyek a célom elérésében.
(Pl.: Ha valaki jogosítványt szeretne szerezni, 
januárban utánanéz, hogy milyen lehetőségei 
vannak, februárban jelentkezik valahova stb.)

Kellemes dream board készítést és sikerekben 
gazdag új évet kívánok!

Berényi Barbara



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

29Kultúra

Az egyetemi könyvtár ezen rendezvénye egy 
párkeresős est, melyre mostanában egyre 
nagyobb az igény. Ennek megfelelően szép 
számmal is képviseltették magukat a fiúk és a 
lányok. A moderátor – Korányi Mariann – úgy 
állította össze az esemény struktúráját, hogy 
még a gátlásosabb hallgatók is jól érezhessék 
magukat. A rutinosabbak pedig már le is szer-
vezték a következő randijukat. Tudomásunk 
szerint ugyanis ismét összejött egy pár az ese-
ménynek köszönhetően. 
A rendezvény folyamán a hallgatók különfé-
le feladatok, játékok formájában ismerkedtek 
egymással. Az egész egy rövid bemutatko-
zással kezdődött a többiek előtt, majd előre 

meghatározott kérdésekre kellett válaszolnia 
az épp aktuális párnak (pl.: Milyen számodra 
az ideális férfi/nő? Mit tennél, ha nem számí-
tana a pénz? stb.), ugyanis mindenki beszél 
mindenkivel az ellenkező nem táborából.Ezt 
követően pedig a résztvevők a kedvenc köny-
vükről folytattak diskurzust. Természetesen 
volt kötetlen beszélgetős rész is, melyre az 
esemény szünetében is sort lehetett keríteni. 
A másfél óra leforgása alatt akár 5–6 embert 
is meg lehetett ismerni. A rendezvényt egy 
tombolasorsolás zárta.
A mostani villámrandi ismét jó hangulatban 
telt. Mindenki remekül érezte magát, az ese-

mény végeztével pedig még sokan marad-
tak, hogy telefonszámot, elérhetőséget cse-
réljenek egymással, sőt olyan résztvevők is 
akadtak, akik még szívesen vették volna, ha 
picivel tovább tartott volna az egész, hiszen 
a résztvevők tényleg tartalmasan töltötték az 
időt.

A Villámrandi a könyvtárban és a könyvtár 
egyéb rendezvényei is mind ezt a célt szol-
gálják: hogy olyan értékeket, élményeket 
tudjanak átadni, amelyre az egyetemi éve-
ket követően is majd szívesen emlékezünk.

Boros Tamás

Fotók: Boros Tamás

villáMrandi a könyvtárban

kultúra 29

November közepén újra megrendezésre került a már hagyománnyá vált villámrandi a Mis-
kolci Egyetem Könyvtárában.
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30 Kultúra

2016-ban készült egy kutatás, amelyen nyolc-
ezer magyar 15 és 29 év közötti fiatal lett 
megkérdezve kulturális szokásairól. Ez alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a régi időkhöz ké-
pest sok minden változott. Ennek egyik legna-
gyobb okozója a digitalizáció és a felgyorsult 
világ. 
Kezdjük azzal, hogy a fiatalok 85 százaléka 
rendelkezik okostelefonnal. Ez az érték 2012-
ben még csak 31 százalék volt. Az okostele-
font birtokló fiatalok 70 százalékának inter-
net-hozzáférése is van. Ez azt jelenti, hogy 
tulajdonképpen ezzel a kis eszközzel bármi-
lyen információt elérhetnek akár percek alatt. 
Hozzá vannak szokva a gyorsasághoz. A 
telefon után nyúlnak, ha híreket szeretnének 
olvasni, ha filmezni vagy sorozatozni szeret-
nénk, vagy éppen fotózni, zenét hallgatni. Ez azt 
jelenti, hogy a fiatalok körében az újságolvasás, 
rádióhallgatás, de még a tévénézés népszerűsé-
ge is jelentős mértékben csökkent. 
A fiatalok kétharmada főként online "találkozik" 
és kommunikál barátaival, de népszerű találko-
zóhelyek emellett, főként a városi fiatalok szá-
mára, a különböző kávézók, sörözők, borozók 
és romkocsmák. Körülbelül 8 százalék hetente 
megfordul ilyen helyeken. 

Sajnos azt is meg kell említeni, hogy a hagyomá-
nyos kulturális intézmények látogatása folyama-
tosan csökken. Körülbelül 20 százalék az olyan 
15 és 29 év közötti fiatalok száma, akik rend-
szeresen színházba, komoly zenei koncertekre, 
kiállításokra vagy éppen moziba járnak. Egyre 
népszerűbbé válnak azonban a könnyű zenei 
koncertek, illetve a fesztiválok is nagy szerepet 
játszanak a mai fiatalság kulturális életében. 25 
százaléka a fiatalságnak részt vesz a nyári idő-
szak fesztiváljain. 
Számos területe van a kultúrának, mindet szinte 
fel sem lehetne sorolni. Egyet azonban megál-
lapíthatunk, hogy a régi és a mai fiatalság szo-
kásait tekintve eléggé különböznek. Amint már 
említettem, ennek fő oka a technológia rohamos 
fejlődése. Azonban remélhetőleg mindig fontos 
marad a fiatalok számára a kultúra és a hagyo-
mány.

Krajnik Dorka

Számos cikket olvashatunk arról, hogy mennyire különbözik, vagy éppen hasonlít a mai, illetve a 
múltbeli fiatalság. Telnek múlnak az évek, sok minden változik, például más a fiatalok zenei ízlése, 
értékrendje, mások a pénzügyi szokások. Most azonban azt szeretném megvizsgálni, hogy menny-
ire változtak a fiatalok a kultúra szempontjából. Mit jelent a mai fiatalság számára a kultúra, aktív 
kulturális életet élnek, egyáltalán foglalkoztatja őket a kultúra? 

fiatalok és a kultúra

Fotók: internet
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A könyv a Tűz és Vér címet viseli, ami már 
magában összefoglalja a tartalmát, hiszen 
minden Trónok Harca rajongó ismeri a házak 
mondásait és ez a Targaryen házé.
Több évszázaddal a Tűz és Jég dala sorozat 
eseményei előtt a Targaryen-ház – a Valyria 
végzetét egyedül túlélő sárkányúr család – 
Sárkánykőt tette meg székhelyéül. A könyv a 
Vastrón megalkotójától, Hódító Aegontól ve-
szi fel a történet fonalát, és a legendás trón 
megtartásáért küzdő Targaryenek nemzedé-
kein át egészen a dinasztiát majdnem végleg 
széttépő polgárháborúig regéli el Westeros 
sorsfordító eseményeit. Mi történt valójában 
a Sárkányok Tánca alatt? Miért vált Valyria 
oly halálos hellyé a Végzet után? Honnan 
származik Daenerys három sárkánytojása? 
Ezekre és még más fontos kérdésekre is vá-
laszt ad a Fellegvár Gyldayn főmestere által 

írt kihagyhatatlan krónika. A könyv a tévhitek 
ellenére nem csak a családfa tagjait sorolja 
fel és ezen belül azt, hogy miket tettek életük 
során és hogyan járultak hozzá a Targaryen 
családfa fenntartásához. A Tűz és Vér első 
kötetében 24 fejezetnyi történeten keresztül 
mutatja be a ház történelmét, hódító Aeg-
ontól teljesen III. Aegonig. A história során 
nemcsak a sárkányok urait ismerhetjük meg, 
de betekintést nyerhetünk a Hét Királyság 
és az ahhoz tartozó házak életébe is, mivel 
a könyvben minden ház útja keresztezi egy-
mást valamilyen esemény során.

George R. R. Martin két kötetet tervez a Tar-
garyen családnak, ezen kívül még mindig 
tervben van a Tűz és Jég dala sorozat befeje-
ző kötete (A Tél szelei), illetve nemrég került 
bejelentésre, hogy az utolsó évad 2019.ápri-
lisában kerül a TV-képernyőkre. De itt nem ér 
véget Westeros története, mivel hamarosan 
megkezdik a munkálatokat egy sorozaton, 
ami a Trónok Harca eseményei előtt fog ját-
szódni. Talán a Tűz és Vér című könyv is szol-
gálhat az új sorozat alapjául? Erre a válaszra 
még várnunk kell.

Berényi Barbara

„Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell mind csak egy része a keréknek. Nem megállítani 
fogom a kereket. Szét fogom zúzni.” – mondta Daenerys Targaryen a sorozat 5. évadában. 
És mint tudjuk, azt a bizonyos kereket a felmenője, Aegon hozta létre. Ennek a történetét és 
a Targaryen ház teljes históriáját ismerhetik meg idén a Trónok Harca rajongói a Tűz és Vér 
című könyvön keresztül.

tűz és vér – könyvaJánló

Fotók: Berényi BarbaraMEGAZIN
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kultúra

A Tesztbeszéd minden egyes epizódjában négy sztárvendég ül le a házigazda, Dombóvári 
István asztalához, hogy egy kicsit jobban megismerjék saját magukat és egymást. De főleg saját 
magukat. Ez a műsor egyfajta szembesítés azzal, milyennek lát minket a világ, de semmiképpen sem 
egy felületes, gyalázkodó, a másikat bántó, megalázó helyzeteket teremtő beszélgetés.

úJ talkshow: tEsztbEszéd

Lovász László ötlete nyomán bontakozott ki egy 
nem mindennapi beszélgetős műsor, a Tesztbe-
széd. Mi is lehetőséget kaptunk, hogy betekint-
sünk a kulisszák mögé és nézőként részt ve-
gyünk egy adásban.
A felvétel a Brody Studiosban zajlik, ahol a sztár-
vendégek – éppen akkor Péterfy Bori, Gregor 
Bernadett, Ganxsta Zolee és Csonka András 
– középen kerekasztalnál ülve válaszolnak a 
feltett kérdésekre. De nem csak ők, hanem a 
nézők is leadhatják voksukat a telefonjaik segít-
ségével, majd az eredmény alapján indul el a 
beszélgetés. Nagyon érdekes, komoly és vicces 
témák is terítékre kerülnek, mint például a há-
zasság vagy a bulvár média hatása.
Megtudtuk, hogy szempont a csapat összevá-
logatásához az, hogy tudjanak egymással szót 
érteni, de nem kell, hogy ismerjék egymást a 
vendégek, mivel az est lényege pontosan az, 
hogy előzetes tudás nélkül mit gondolnak egy-
másról. Az viszont fontos, hogy nők és férfiak 
is legyenek az asztalnál, de Lovász László azt 
tapasztalta, hogy kevesebb az ismert női sztár 
manapság. Színesíti a műsort az is, hogy min-

denki kap egy olyan kérdést, amit a 
közeli barátaik, rokonaik is megvála-
szoltak. 
A felvétel után betekinthettünk a back-
stage-be és beszélgethettünk Dom-
bóvári Istvánnal is, aki többször is járt 
már a Miskolci Egyetemen. A stúdió 
annak ellenére, hogy elég hideg, na-
gyon stílusos és családias környezetet 
biztosít a stábnak és a vendégeknek. 
Van beszélgetősarok, sminkszoba és 
bár is, ahol két forgatás között kicsit  
mindenki kifújhatja magát.
Minden felvételre jegyet lehet váltani, 
ezáltal pedig nézőként részt lehet ven-
ni a körülbelül egyórás forgatáson. De 

az elején mindenki figyelmét felhívják rá, hogy 
valószínűleg a TV-képernyőn is látszani fognak, 
így tehát érdemes megfogadni az előre elhangzó 
tanácsokat. Ha pedig a TV-ben néznétek meg, 
akkor keressétek a Spektrum Home-on, ahol 
minden hétfőn kilenctől láthatóak az új részek.

Tóth Evelin
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Túléltük a fekete pénteket, remélem, már mindenki beszerezte a karácsonyi ajándékokat, az 
utolsó napokban vélhetően közelharcot kell majd vívni az áruházakban. A rádiók már erősen 
adventi slágereket sugároznak az éterbe. Lassan elkezdhetjük nézni a Reszkessetek betörők 
összes részét, vagy a romantikusabbak megpillanthatják Gyurcsány Feri táncának eredetijét, 
Hugh Grant előadásában, az Igazából szerelem című klasszikus filmben a TV-csatornák nagy 
többségén. A karácsonyi nagy vacsorák elkészítését a helyetekben a szülőkre bíznám, aki 
rendes szeretne lenni, az nyugodtan besegíthet. Viszont a szilveszterrel már más a helyzet, a -
hogy látom, a házibulik még mindig nem mentek ki a divatból, az ilyen helyzetekre ha nemcsak 
chips-et vagy fornettis pogácsát szeretnétek az asztalra tenni, akkor ajánlom a lent látható 
partyfalatokat és egy kis forralt bort rumos mazsolával megbolondítva. 

karácsonyi és szilvEsztEri vEndégváró 
falatok, Egy kis klasszikus itókával 

Így fozz a koliban!

Fasírt falatka (30 kis darab)
• 500 g darált hús (lehetőleg sertés)
• 3 db száraz kifli (csak egyet áztatsz 
tejbe)
• 1 dl tej 
• 2 tojás
• 2 fej hagyma
• 4 dl olaj/zsír
• 1 teáskanál Erős Pista
• 1 teáskanál fokhagymagranulátum
• 2 teáskanál ketchup 
• 1 csomag petrezselyemlevél 
• só, bors ízlés szerint
• kígyóuborka

Egy darab száraz kiflit kis kockákra vágunk, 
én betettem a késes aprítóba, és majdnem 
teljesen porrá őröltem, megtehetitek ezt ti 
is. A felkockázott vagy ledarált kiflit felöntjük 
a tejjel és hagyjuk ázni. Eközben egy kevés 
olajon az apróra vágott hagymát üvegesre 
pirítjuk, sózzuk, rátesszük az Erős Pistát, a 
ketchupot és a fokhagymagramulátumot. 
Hagyjuk kihűlni. A darált húst összekeverjük 
a tojásokkal, apróra vágott petrezselyemle-
véllel, a tejes kiflivel és a hagymás alappal. 
Jól összegyúrjuk, 20–30 percet hagyjuk állni, 
hogy összeérjenek az ízek. Pirospaprikát és 
sima fokhagymát azért nem tettem bele, hogy 

ne ezt böfögjük egész este, mert úgy egész 
nagy hátránnyal indulunk a párválasztási 
rituálén a buliban. Fél óra után nedves kéz-
zel apró golyókat formázunk a keverékből, 
és kis fokozaton, olajban, fedő alatt, néha 
megforgatva megsütjük egy serpenyőben. 
Felkarikázzuk a maradék kiflit, teszünk rá 
egy karika kígyóuborkát, mehet rá a fasírt 
és egy kis koktélparadicsom, ha úgy gon-
doljátok. Az így kapott falatkát átszúrjuk 
egy fogpiszkálóval.

Sajtos sonkatekercs (20 darab)
• 200 g cheddar sajt
•           75 g vaj 
• 5 evőkanál liszt
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• fél liter tej
• szerecsendió
• chilipehely
• só, bors ízlés szerint
• 20 nagyobb szelet sonka

Igazán egyszerű lesz a dolog, a 
hangzatos nevű besamelmártással 
kezdünk, ami nem bonyolult dolog. 
A vajat közepes láng felett felolvaszt-
juk, kicsit hagyjuk, hogy megbarnul-
jon a széle, ezek után rádobjuk a lisz-
tet és addig kavarjuk, amíg csirizes 
állagot nem kapunk (sosem tudtam, 
mit jelent ez, „addig kell melegíteni, 
amíg a besűrűsödő anyag opálossá 
nem válik”). Szakaszosan hozzáöntjük a te-
jet, az utolsó deciliter tej előtt hozzáadjuk a 
lereszelt sajtot, sót, borsot, szerecsendiót és 
folyamatos keverés közben hagyjuk, hogy be-
sűrűsödjön. Amúgy ezt a szószt kapod nagy-
jából a moziban a nachos mellé, csak kicsit 
jobban hígítva. Amint kihűlt és megdermedt 
a mártás, egy púpos evőkanálnyival megtölt-
jük és feltekerjük a jó esetben téglalap alakú 
sonkát.

Rumos-mazsolás forralt bor (magunk ki-
száradása ellen, 1 üvegre vetítve)
• 1 üveg (0,75-ös) bármilyen tróger 
bor
• 1 narancs
• 5 evőkanál cukor 
• 2 csomag vaníliás cukor

• 1 mokkáskanál őrölt fahély
• 2 teáskanál szegfűszeg
• fél citrom héja 
• 1 dl víz 
• 100 g mazsola
• 1 dl rum (valami jóféle Matróz) 

Többen kérik tőlem, hogy mondjak egy jó 
forralt bor receptet így karácsony környékén. 
Mindenkinek megvan a maga receptje, én azt 
gondolom, a sajátomat tökélyre fejlesztettem. 
A forralt borhoz nem muszáj magas minőségű 
bort használni, úgyis feltuningoljuk. Éppen 
ezért megvettem a legolcsóbb üveges bort, 
hogy lássátok, tróger borból is lehet jó forralt 
bort csinálni. Azért a dobozos borra nem vitt 
rá a lélek.  A mazsolát minimum egy órára 
beáztatjuk a rumba. Addig egy edénybe be-
leöntjük az üveg bort, hozzáadjuk a hozzáva-
lókat, a narancsot természetesen megmosva 
és felkarikázva tesszük bele. Amint rottyant 
egyet a bor az edényben, hozzáadjuk a rumos 
mazsolát. Nem forraljuk fel, mert úgy kimegy 
a drága alkohol, éppen amikor gyöngyözik a 
teteje 1–2 percet, elzárjuk és fedőt teszünk rá. 

Az ételekhez és az italhoz mindenkinek 
csudálatos jó étvágyat kívánok! 

Szurplííz! 

#zseller

Így fozz a koliban!
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Mutasd meg a hobbidat!:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos 
pályázatot hirdet DIY (Do It Yourself! – 
Csináld magad!) alkotók számára, amellyel 
célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a 
meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a 
környezettudatosságot és a potenciális hul-
ladék mennyiségének csökkentését. 
Nevezési kategóriák: 
•  Bútorfelújítás, bútorfestés, bútorátalakítás 
• Bútor- és használati tárgy-készítés, funk-
cióváltás (meglévő, használt tárgyak/
a nyagok/bútorok felhasználásával) 
• Hulladék és maradék anyagok újra-
hasznosításával készült lakberendezési 
használati tárgyak és gyermekjátékok (ide 
nem értve a kizárólag dekorációs célt szol-
gáló tárgyakat és a ruházati cikkeket) 
• DIY dekorációk és ajándéktárgyak (évszak-
tól/ünneptől függetlenül)
A pályázat határideje: 2018. 12. 31.
Campus Mundi ösztöndíj:
Folyamatosan pályázhatnak Campus Mundi 
ösztöndíjra azok a fiatalok, akik nyáron külföl-
di szakmai gyakorlatra, vagy az őszi félévben 
külföldi egyetemre utaznának ki. A program 
ebben az évben kétezer egyetemi és főisko-
lai hallgató nemzetközi tapasztalatszerzését 
teszi lehetővé, kétmilliárd forint támogatásból.
Kiemelkedően magas, 200.000–350.000 Ft 
havi támogatást kapnak azok a fiatalok, akik 
sikerrel pályáznak Campus Mundi ösztöndí-
jra. A szociálisan rászoruló hallgatók ehhez 
további havi 35.000 Ft kiegészítést kaphat-
nak. A 2016-ban elindított program célja ez-
zel az, hogy minél több felsőoktatási hallgató 

számára biztosítsák a nemzetközi tapasz-
talatszerzés lehetőségét. Pályázni folya-
matosan, egész évben lehet, de aki nyáron 
egy külföldi cégnél, vállalkozásnál vagy 
szervezetnél töltené a szakmai gyakorlatát, 
illetve az őszi félévben egy másik ország 
egyetemén szeretne tanulni, annak most kell 
jelentkeznie. A program koordinálását végző 
Tempus Közalapítvány tájékoztatása szerint 
nemrég módosították a pályázatok értékelési 
szempontrendszerét, így most még nagyobb 
eséllyel nyerhető el az ösztöndíj.
TRASH ART MAGYARORSZÁG 2019: az 
újrahasznosítás művészete 
A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 
Gödöllő pályázatot hirdet újrahasznosítható 
"hulladék" alapanyagokból készülő kültéri 
szobrok készítésére. A Trash Art Ma-
gyarország célja felhívni az emberek fi-
gyelmét a környezetvédelem, a megfelelő 
hulladékkezelés, az újrahasználat és újra-
hasznosítás fontosságára, amelyek korunk 
legégetőbb kihívásai. A projektben részt 
vevők újrahasznosítható "hulladék" alapa-
nyagokból készülő alkotásokon keresztül 
reagálnak a XXI. század problémáira, felhív-
va ezzel a figyelmet fogyasztási szokásaink 
árnyoldalaira és a globális hulladékkrízisre. 
A Pályázat témája "Víz". Nevezési időszak: 
2018. november 15.–2019. február 28. A 
szakmai zsűri által legjobbnak ítélt amatőr és 
művész pályázó díja egyenként 700 ezer Ft. 
A zsűri emellett értékes különdíjban részesí-
ti az általa kiemelkedőnek vélt alkotásokat, 
összesen 600 ezer Ft értékben.

Siroki Andrea

aktuális pályázatok
Van egy jó ötleted vagy hobbid, amit megmutatnál? Esetleg külföldi tapasztalatszerzésre 
vágysz? Vagy csak egy kicsit kreatívkodnál? Mutatjuk a lehetőségeid, hogyan teheted meg 
úgy, hogy még pénz is származzon belőle.

pályáz(z)atok
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A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
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