
Nem hiszek én abban, hogy a 

betegségek lelki eredetűek - le-

gyint nagyot az egyik férfi isme-

rősöm arra a hozzászólásomra, 

miszerint a magas vérnyomá-

sának okait nem csupán a túl-

súlya szemszögéből érdemes 

megvizsgálni. 

Bár nem tisztem senkit sem 

meggyőzni arról, hogy honnan 

táplálkoznak testi szenvedése-

ink, én azért mégiscsak azt val-

lom, minden egyes testi eldefor-

málódásunk kiindulási pontja a 

lélekben történt negatív hatás. 

Már csak azért is szállok vitába 

a realistákkal, mert attól hogy 

még bizonyos jelenségek mű-

szerekkel nem mérhetőek, igen-

is léteznek.

A magyar nyelv kifejező szavai is 

alátámasztják mindezt. Felmegy 

az agyvizem, szoktuk mondani 

viccesen, mikor valaki feldühít 

minket. És tényleg: a harag és a 

düh érzésétől valóban megemel-

kedik jócskán a vérnyomásunk, 

ha nem vagyunk képesek meg-

felelően kezelni azt. Egy rossz-

indulatú megjegyzést gyakran 

illetünk epés kifejezéssel. És ha 

egy állandóan kritizáló, másokat 

megítélő embertől azt halljuk: 

epeműtéte volt, bizony nem is 

csodálkozunk már rajta.

Ismerünk kőszívű embereket, 

akiknél szívbetegséget diagnosz-

tizáltak. Ma már sokunk előtt is-

mert az: aki cukorbetegségben 

szenved vagy nem kapott gye-

rekkorában elég szeretetet, vagy 

nem hagyja, hogy szeressék őt. 

Van egy magyar szólás, miszerint 

kiütést kapok tőle. Hát bizony 

ide sorolható az összes allergiás 

megbetegedésünk: van, aki csak 

a szennyezett levegőt nem bírja, 

de akad olyan, akinek az ekcémá-

ja akkor jön ki, ha számára elfo-

gadhatatlan elveket valló embe-

rekkel kell együtt dolgozni.

Amikor elmegyünk a háziorvos-

hoz, a kezelés szempontjából 

teljesen hidegen hagyja milyen 

az alaptermészetünk, milyen 

érzékenységgel, tűrőképesség-

gel, optimizmussal áldott meg a 

sors. Megkérdezi, hol fáj, megírja 

a receptet, aztán búcsút int. Lé-

tezik alternatív gyógyászat, amit 

homeopátiának hívnak. A home-

opata egy megfázásos tünet ese-

tén is a lelkünkben tapogatózik, 

mielőtt bármilyen bogyónak a 

beszedéséről döntene.

És miért nem a homeopatáknál 

kötünk ki akkor mindannyian? 

Gyanítom azért, mert ez egy 

szemléletbeli változtatással jár, 

és a változás meg energia befek-

tetést igényel, Tőlünk, emberek-

től. Nem az orvosoktól, nem a 

gyógyszerkutatóktól. És ha csak 

saját életemet vizsgálom, ez a 

legnehezebb.
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Életmű-kiállítás. Juhász Miklós Csokonai-díjas fotóművész 

életmű-kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket a Miskolci 

Galéria Rákóczi-házába február 12-én, csütörtökön délután 5 órára. A 

március 7-ig látható tárlatot dr. Patrus Sándor, a Magyar Fotóművészek 

Világszövetségének elnöke nyitja meg.

Lépés a jövőbe a Miskolci Egyetemen
ÚÚjabb lépést tett■

február 5-én a Miskol-

cici E Eggyetetem a d d áuálilis 

képzés bevezetése ér-

dedekékébebenn.

Ezen a napon írták alá az 
egyetem és a duális öntészeti
oktatást támogató partner-
társaságok vezetői az együtt-
működési megállapodásokat 
és közhasznú adományozási 
szerződéseket. A duális kép-
zések január végén lezajlott 
akkreditációs eljárásában 22 
öntészeti vállalkozás csat-
lakozott a Miskolci Egye-
tem járműipari öntészeti 
szakirányos anyagmérnök 
képzéséhez. Ez azt jelenti, 
hogy az öntészeti felsőok-
tatás jövőbeni fejlesztése és
működtetése alapvetően a 
partner társaságok finan-
szírozásával valósul meg. 
A járműgyártáshoz kapcso-
lódó öntészeti ipari termelés 
a többi ipari ágazathoz ké-
pest is kiemelkedően fejlő-
dik, ennek is köszönhetően
az ágazat speciális öntészeti 
szakemberigénye jelentős. A 
22 csatlakozó öntvénygyártó
vállalkozás árbevétele 2013-
ban meghaladta a 200 milli-
árd forintot.

Dr. Deák Csaba, a Mis-
kolci Egyetem kancellárja 
(képünkön) a duális kép-
zés jelentőségét méltatta: „A 
magyar gazdaság érdekeit 

szolgálja az, hogy a felső-
oktatás olyan irányba vál-
tozzon, hogy támogassa a 
termelői és kutató szférát. A
duális képzés - amely az idén
ősszel indul – ezt a célt tűzte
ki. Az országban 1000 diák 
és 350 cég vesz részt várha-
tóan ebben a programban. 
Bár a Miskolci Egyetem ed-
dig is jeleskedett a cégkap-
csolatokban, a duális kép-
zés még inkább erősíti ezt 
a folyamatot. Kiemelkedő
és példamutató az, hogy a
duális képzések január vé-
gén lezajlott eljárásában 22 
öntészeti vállalkozás csatla-
kozott a Miskolci Egyetem
járműipari öntészeti szak-
irányos anyagmérnök kép-
zéshez. Az öntészeti képzés 
a partner társaságok finan-
szírozásával valósul meg. Az 
aláíráson részt vevő 9 cég 
120 millió forinttal támogat-
ja a képzést. ( Köztük van

a sátoraljaújhelyi Prec-Cast 
Öntödei Kft. és az ugyan-
csak sátoraljaújhelyi Certa 
ZPSZ Kft. is. A két zemplé-
ni cég részéről Szabó Zsolt 
ügyvezető igazgató, illet-
ve Rudnay Lajos és Farkas 
János ügyvezető igazgatók 
látták el kézjegyükkel az 
együttműködési megálla-
podást.) Köszönet a vállala-
toknak az együttműködésért 
és köszönet dr. Prof Dúl Je-
nő címzetes egyetemi tanár-
nak az öntészeti felsőoktatás
fejlesztése és működtetése 
érdekében kifejtett sikeres
tevékenységéért.”

Dr. Torma András rektor
szerint a duális képzés be-
vezetése pontot tesz a vita
végére, hogy az egyetem 
az elméleti vagy a gyakor-
lati képzés szintere. A du-
ális képzés mindenekelőtt
önkéntességi alapon indul, 
hiszen önkéntesen vállal 

benne szerepet a diák, az 
egegyeyetetemm ésés a a t támámogogatatóó cécégg 
is.

AA NeNemamakk GyGyőrőr A Alulumímínini--
umöntöde Kft. ügyvezető 
igazgatója, David Tóth ar-
ról beszélt, hogy a mai nap
egy kezdet, lépés a jövőbe.
Ahhoz hogy a magyarorszá-
gi termelő cégeknek jövő-
je legyen, összetartásra van
szükség a felsőoktatás és az 
ipar között.
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Alapkőletétel és avatás
Az EXERLON Technológiai Tudásközpont alapkő letételét és 

Szikszó első nyilvános elektromos jármű gyorstöltő állomását 

február 4-én avatták fel az Ipari Parkban, illetve az Inkubátor-

háznál. Beszédet mondott Glattfelder Béla, a Nemzetgazda-

sági Minisztérium Gazdaságszabályozásért felelős államtit-

kára, Dr. Mengyi 

Roland, a tér-

ség országgyű-

lési képvise-

lője, Füzesséri 

József polgár-

mester és Stekl 

László, a Magyar 

Elektromobilitás 

S z ö v e t s é g 

elnöke. 

SZIFotó: Buzafalvi Győző

50 éves az 
Öntészeti 
Tanszék 

A Miskolci Egyetem Öntészeti 

Tanszéke alapításának 50 

éves jubileumi szakmai nap-

ját február 4-én tartották. Dr. 

Nándori Gyula tanszékalapí-

tó iskolateremtő tevékenysé-

gét dr. Bakó Károly egyete-

mi magántanár ismertette. 

„50 év mögöttünk” címmel 

az öntészeti oktatás és ku-

tatás első 50 esztendejét dr. 

Jónás Pál, dr. Tóth Levente és 

dr. Dúl Jenő elevenítette fel. 

„50 év előttünk” címmel dr. 

Varga László mb. intézetigaz-

gató taglalta az öntészeti fel-

sőoktatás jelenét és szólt a 

jövőbeli elképzelésekről is. 

Az öntész jubileumi szak-

mai találkozó moderátora 

dr. Molnár Dániel, egyetemi 

docens, intézeti tanszékve-

zető volt.  
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