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Magnificie Domine Rektor! 

Tisztelt Nyilvános Ünnepi Szenátusülés, kedves végzett hallgatóink, 

kedves vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

„Az idő sohasem vár, szigorúan halad tovább. De nemcsak az idő halad, vele 

együtt az életünk is telik, ugyanazon a pályán. Ha valamit elrontottunk, ha egy 

lehetőséget elmulasztottunk, akkor (sajnos) nem fordulhatunk vissza, hogy újra 

próbálkozzunk.”  

 

Kedves Végzett Hallgatóink! 

Meggyőződésem, hogy a Miskolci Egyetemen nagyszerűek voltak a 

lehetőségek az Önök számára, hogy ne csak mulassák az időt, hanem együtt 

haladjanak vele, hogy ne szalasszák el az esélyeiket, és az itt töltött idő alatt sokat 

fejlődjenek. Egyetemünk gyönyörű természeti környezetben, folyamatosan bővülő, 

modernizálódó infrastruktúrát kínált Önöknek, s a diákévek alatt kiválóan felkészült 

oktatókkal találkozhattak. Azzal, hogy most itt vannak és átvették oklevelüket 

bebizonyították, hogy megragadták ezt a lehetőséget, nem hagyták, hogy az idő 

elmenjen Önök mellett. Munkájuknak meg lett az eredménye, megteremtették az 

alapokat a saját jövőjükhöz.  

 

Kedves Végzett Hallgatóink! 

Ne feledjék, hogy a Miskolci Egyetemen megszerzett tudásukban 

meghatározó szerepe volt az Önök által megismert tanár egyéniségeknek. Hiszen az 

ő szakmai tudásuk, elhivatottságuk, személyes varázsuk, és emberi tartásuk a 

legfontosabb tényezője az oktatási folyamatnak. Az egyetem igazi rangját nem az 

épített környezet (bár nagyon fontos a szerepe), nem is a (szintén) nélkülözhetetlen 

oktatási eszközök, műszerek, hanem a tanárok, a professzorok, a kutatók 

nemzedékeken keresztül fölhalmozott tudása, tudományos teljesítménye és szellemi 
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kisugárzása adja. Persze mindez semmit sem ér. a minden évben megújuló, 

érdeklődő és lelkes diák sereg (Önök) nélkül.  

Mélyen igazak Szent-Györgyi Albert szavai „Az iskola arra való, hogy az 

ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 

munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit 

szeretni fog.” Ebben a folyamatban segíteni önöket, ez az igazán szép és nemes 

oktatói feladat. 

 

Kedves Vendégeink! 

Ma a felsőoktatás a gazdasági és jogi környezet diktálta folyamatos változás 

és alkalmazkodás, a demográfiai helyzetből adódó egyre súlyosabb kihívások, az 

intézmények közötti élesedő verseny időszakát éli. 

Szerencsére az elmúlt két évtizedben a miskolci egyetem teljesen átalakult: az 

1735 alapítású műszaki képzés mellett megjelent társadalomtudományi, a 

művészeti, majd az egészségügyi képzés, s ezzel igazi universzitásszá váltunk. Ez 

számtalan előnnyel jár, hiszen rendkívül gyümölcsöző a különböző tudomány 

területek egymás mellett élése és egymásra hatása. Az is fontos körülmény, hogy az 

egyes szakterületek népszerűségének ciklikus változása is kevésbé érezteti hatását.  

A változások közepette az egyetem szellemiségében a történelmi hagyományok 

tisztelete és ápolása, a szakmaszeretetre, a hivatástudatra való nevelés mindig is 

fontos szerepet játszott és játszik ma is.  

Ma a mindennapi életben, s a különböző nemzetközi tudományos 

konferenciákon egyaránt azt tapasztaljuk, hogy a különböző nyersanyagok és 

alapanyagok, valamint az energia jelentősége egyre nagyobb, a földtudomány, az 

anyagtudomány, a környezetbarát és energiatakarékos technológiák mind-mind 

dinamikusan fejlődő szakterületek. A különböző ipari technológiák a mai modern 

társadalmakban nélkülözhetetlenek,  de a társadalom működésének középpontjában 

mindenkor az egészséges ember áll, éppen ezért az egészséges életmódra való 

nevelés és az egészséggondozás jelentősége szintén óriási. Az orvosi diagnosztikai 



3 
 

módszerek fejlődése pedig (az élő és az élettelen természettudomány képviselőinek 

összefogása révén) egészen rendkívülinek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az 

emberiség nagy kihívásai az anyag, az energia, az élhető környezet, és az 

egészségmegőrzés köré csoportosulnak. A jó megoldások keresésében, a helyes 

válaszok megtalálásában, minden bizonnyal Önök is tisztelt végzős diákjaink részt 

fognak venni. 

 

Kedves Végzett Hallgatóink! 

A diplomaosztó ünnepély szimbolikus tartalmú, mert a mai esemény igazi 

lényegét csak az értheti meg, aki tudja, hogy a diploma nem egyszerűen egy oklevél, 

nem csupán hivatalos okirat, jelentősége ezen messze túlmutat. A diploma 

egyszerre múlt, jelen és legfőképp jövő.  

Múlt, mert végtelenül sok munka és lemondás, kudarc és siker, öröm és 

bánat, biztatás és csüggedés van mögötte.  Jelen abban az értelemben, hogy 

ezekben a pillanatokban, ünnepélyes keretek között veszik át az oklevelüket, 

emelkedett hangulatban tekintenek vissza a diákévekre, és a beteljesülés mámorító 

érzése hatja át Önöket. Jövő, legfőképp jövő a diploma, azért: mert az oklevél nem 

más, mint egy belépő a jövőbeni szakmai munkájukhoz, vagy inkább útlevél a 

boldogulásukhoz.  Éljenek vele! 

Biztos vagyok abban, hogy egyetemi tanulmányaik alatt olyan ismeretek 

birtokába jutottak, amelyek megfelelnek a XXI. század követelményeinek, s a 

végzés után elnyert diplomával vonzó szakmai karrier lehetősége nyílik meg Önök 

előtt. Az ifjú szakembereink (mérnökök, védőnők, gyógytornászok, képalkotó 

diagnoszták) közül azok, akik megfelelő nyelvtudással, s kellő szakmai 

elhivatottsággal rendelkeznek, több állásajánlat közül választhatnak.  

 

Kedves néhány perces, friss diplomások! 

Kérem Önöket, hogy emlékezzenek a Miskolci Egyetem hagyományos 

értékeire, a hallgató-középpontú oktatásra, a közvetlen hallgató-oktató kapcsolatra, 
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a kollegiális, segítő légkörre. Az oklevelük birtokában a jövőben is mindig 

hallgassák meg az eltérő véleményeket, legyenek nyitottak a szakmájuk új 

eredményeire, folyamatosan képezzék magukat. Az Alma Mater tanszékei, intézetei, 

könyvtára mindig nyitva áll Önök előtt, tanáraik számára pedig nincsen nagyobb 

öröm, mint amikor az önök boldogulásáról hallanak  

A szakmai életútjukat elindító oklevéllel a zsebükben, az estleges  nehézségek 

közepette mindig gondoljanak Madam Curie szavaira „Hinnünk kell, hogy 

tehetségesek vagyunk valamiben és, hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk."  

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

        Gácsi Zoltán 


