
SIKERESEN SZEREPELTÜNK A KASSAI NEMZETKÖZI 
SPORTNAPON  

 
 
 2007. május 16-án nemzetközi sportnapot szerveztek Kassán. A rendezvényre több 
külföldi társkart, köztük a Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Karát is meghívták a 
szervezık. Ennek az eseménynek keretében a jelenlévı dékánok aláírták az alábbi 
megállapodást is, amelynek a tartalma, a szakmai és tudományos együttmőködés mellett, az 
évenkénti rendszeres sporttalálkozókra is kiterjed. 
 

 
DECLARATION  

of the representitives of  
   

                                                                
  

Wydzial Górnictva i Geoinžynierii Akademia Górniczo-Hutnicza (Poland), 
Müszaki Földtudomanyi Kar Miskolci Egyetem (Hungary), 

Hornicko-geologická fakulta Vysoká škola báňska Technická univerzita Ostrava (Czech Republic), 
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach 

(Slovak Republic). 
 

On the occasion of the organisation of the “First International Sports Day” 
 

we officially declare, that  
 

we shall use traditional good relationships between our institutions in favour of collaboration in 
education, science, and sports, and that we shall intensify such collaboration by  

 
1. cooperating in the field of obtaining international grants from the EU funds for development of science 

and research,  
2. developing a joint platform for academic exchanges and life-long education at the levels of bachelor, 

master, and doctoral study,  
3. supporting student exchanges, including support for realisation of professional excursions, practical 

training, and preparation of diploma theses,   
4. organising joint contests of the best student professional works,  
5. collaborating in exchanges of teachers delivering lecture courses, in exchanges of teachers and 

researchers,  
6. collaborating in scientific publications,   

7. collaborating in scientific conferences through mutual active participation,  
8. annual meetings at joint sports competitions of students and employees of our faculties.  

 
Through joint effort we shall contribute to preparation of highly educated, tolerant, and free European citizens. . 

 
This Declaration has been signed on May 16, 2007, at the Faculty of mining, Ecology, Process Control and 
Geotechnology of te Technical University of Košice in English and Slovak languages, with both language 
versions having equal power.   
 
 
........................................................     .................................................................. 
     Dean,  WGiG AGH Krakow                                                                   Dean MFK  Miskolci Egyetem 
 
.......................................................     ................................................................. 
  Dean, HGF VŠB - TU Ostrava                  Dean, F BERG TU Košice 
 
 



 Az ME Mőszaki Földtudományi Karának csapata a nemzetközi sportnapon: 
 

Kari vezetık 
Dr. Bıhm József dékán, szakmai igazgató 

Dr. Ormos Tamás dékánhelyettes 
Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes 

 
Kari labdarúgó válogatott 

1. Dr. Havasi István tanszékvezetı, szervezı  8. Bukta Krisztián egyetemi hallgató 
2. Dr. Zergi István egy. adjunktus, szervezı  9. Bogdán Balázs egyetemi hallgató 
3. Eke Zoltán egyetemi tanársegéd 10. Süle Balázs egyetemi hallgató 
4. Dr. Turai Endre egyetemi docens 11. Martin Gábor egyetemi hallgató 
5. Mácsai János egyetemi hallgató 12. Szakos Ádám egyetemi hallgató 
6. Kovács Attila PhD hallgató 13. Szalkó Imre egyetemi hallgató 
7. Bokor Bálint egyetemi hallgató 14. Tuza Péter 
  

Kari kosárlabda válogatott 
1. Kecskés Áron egyetemi hallgató 6. Daragó Attila PhD hallgató 
2. Bálint Zsolt egyetemi hallgató 7. Kun Dávid egyetemi hallgató 
3. Szőcs Sándor egyetemi hallgató 8. Baracza Mátyás Krisztián irodavezetı 
4. Nagy Gábor egyetemi hallgató 9.  
5. Somogyi Ádám egyetemi hallgató 10.  
  

Kari röplabda válogatott 
1. Soltészné Major Marian laboráns 6.  Nagy Réka egyetemi hallgató 
2. Dr. Turzó Zoltán egyetemi adjunktus 7.  Kuris Gabriella egyetemi hallgató 
3. Soltész Dávid egyetemi hallgató 8.  Klubert Gergı egyetemi hallgató 
4. Erky Barbara egyetemi hallgató 9.  Kováts Péter egyetemi hallgató 
5. Tóth Réka 10. Bodolai Gábor egyetemi hallgató 
  

Kari sakkcsapat 
1. Dr.. Bódi Tibor egyetemi docens 
 
 
 A nemzetközi sportnapon az alábbi eredményeket értük el: 
 

• Kari labdarúgó válogatott: I. helyezés      
 A torna legjobb labdarúgója/gólkirálya: Bogdán Balázs 

• Kari kosárlabda válogatott: I. helyezés      
 A torna legjobb játékosa: Kecskés Áron 

• Kari röplabda válogatott: II. helyezés 
• Kari sakkcsapat /Dr. Bódi Tibor/: III. helyezés 

 
 

A megszerzett díjak közül a felsı képen a labdarúgó válogatott elsı helyezéséért 
kapott kupa, az alsó képen pedig a kosárlabda válogatott hasonló helyezéséért megszerzett 
kupa látható. 
 
 



 
 

 
 
Bízunk a jövıbeli hasonlóan eredményes szereplésben. Köszönet a csapattagoknak az 

igen aktív részvételért. 
Dr. Havasi István 

szervezı 


