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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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3Fókuszban

Idén is több helyszínen, a Miskolci Egyetem 
területén, a Pannon-tenger Múzeumban, a 
Zenepalotában, az Avasi Gimnáziumban, va-
lamint a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 
várták a szervezők izgalmas bemutatókkal 
és előadásokkal a látogatókat. A Miskolci 
Egyetemen több mint száz program fogadta 
az idelátogató több ezer érdeklődőt, csalá-
dokat, egyetemistákat, fiatalokat és időseket 
egyaránt. Az előadások között idén is sze-
repeltek látványos fizikai és kémiai kísérle-
tek, csillagászattal, robotikával, ásványokkal 
foglalkozó bemutatók, robotfoci, lángorgona, 
tanbánya látogatás, de az eseménynaptár-
ban találhattunk prezentációt, amely a bronz-
kori városépítést, vagy a sörpártok politikatu-
dományi helyzetét mutatta be. A vélemények 
szerint mindenki megtalálta a megfelelő lát-
ni- és kipróbálnivalót, és a 17:00 órától 23:00 
óráig tartó „nyitva tartás” talán még rövidnek 
is bizonyulhatott idén. A legnépszerűbbek ez 
éven is az alkotóvágyra és kreativitásra építő 
programok voltak, mint a PorceLÁNYOK, az 
Ólom-mentes Katona, vagy a Zselészörny a 
pohárban. Ami talán egy kis újdonságot ho-
zott és méltóképp emelte a 10. alkalommal 

megrendezett Kutatók Éjszakáját, hogy több 
egyetemi partner cég, mint a Bosch és a Ta-
kata is tiszteletét tette az eseményen, de az 
egyetemünkön működő több hallgatói cso-
portosulás, mint a Formula Racing Miskolc is 
bemutathatta eddig elért eredményeit. 
A programok sokszínűségét mutatja, hogy 
az egyetem összes kara és szinte összes 
intézete készült érdekességekkel a Kutatók 
Éjszakájára, így egy-egy érdeklődő igazán 
belekóstolhatott a tudományos világ minden 
szegletébe. Az eseményt beharangozó sajtó-
tájékoztatón Kékesi Tamás, a Miskolci Egye-
tem tudományos rektorhelyettese elmondta: 
a Kutatók Éjszakájának nem titkolt célja, hogy 
felkeltse a még középiskolás diákok érdek-
lődését az egyetemi tanulmányok iránt. Be-
szédében kiemelte a műszaki tudományokat, 
mivel jelenleg hatalmas az ipar igénye a jól 
képzett mérnökökre, az ehhez hasonló ren-
dezvények pedig segíthetik a munkaerő-piaci 
szakember hiány csökkentését, növelhetik a 
Miskolci Egyetem ázsióját, és felhívhatják a 
figyelmet a tudomány fontosságára, érdekes-
ségére.

Nagy Tomi

10. alkalommal is kutatók Éjszakája

Fotó: Kiss Viktor

2015. szeptember 25-én, pénteken rendezték meg a Kutatók Éjszakáját, amelyhez immáron 

hagyományosan csatlakozott Miskolc városa és vele együtt a Miskolci Egyetem is.
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4 fókuszban

Hogyan alakult az idei év pályázatok terén a 
Miskolci Egyetem életében?
Az idei év egyik legfontosabb mérföldköve a 
TIOP1  projekt megnyugtató lezárása volt, ami 
próbára tette a megvalósítók és az egyetem szin-
te minden polgárának a türelmét. Köszönet illeti 
mindazokat, akik részt vettek a projekt lebonyo-
lításában, és jelenleg is dolgoznak a pénzügyi 
záráson.
Emellett ezekben a hetekben is óriási feladatot 
jelent a 2013-ban zárult tervezési időszakból 
visszamaradt TÁMOP források minél teljesebb 
körű és körültekintő lehívása, és a támogatott cé-
lok megvalósítása. Az első pályázat elkészítése 
előző év nyarán indult, majd folyamatosan jelent 
meg a többi is, amelyekre sikerrel pályáztak az 
egyetem szervezetei, kutatói. Ezek rendkívül rö-
vid (6–9 hónapos) futamidejű pályázatok, a Mis-
kolci Egyetemnek összesen hét nyertes pályá-
zata született, amelyeknek összértéke több mint 
két és fél milliárd forint. A legnehezebb feladat a 
pályázatokkal kapcsolatosan, hogy az intézményi 
célokat támogató fejlesztéseket rendkívül feszített 
tempóban kell megvalósítani. 

Pár mondatban tudná jellemezni ezt a hét pá-
lyázatot? 
A „Digitális Úton-Útfélen” projekten bölcsész és 
informatikus kollegáink dolgoznak, célja a Komp-
lex Instrukciós Program (KIP) (Szerk. – integrált 
oktatás, inhomogén tudású közösségben) mód-
szertani fejlesztése és bevezetése több régióbeli 
iskolában. Hejőkeresztúron található egy min-
taiskola, ahol halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók között kiemelkedő sikerrel alkalmazták a 
módszert. A program célja a módszer továbbfej-
lesztése, további iskolákra való kiterjesztése és a 
pedagógusok továbbképzése.
Az „Úton a tudomány felé” program a tudomá-
nyos képzési műhelyeinket támogatja. Ez egy 
korábban futott tehetséggondozási program 

folytatásának tekinthető. A program keretében a 
doktori iskolák és a TDK-tevékenységek kapnak 
finanszírozást, de felkarolta az egyetem beiskolá-
zási programját is, valamint ez a program aktívan 
részt vett az idei év Kutatók Éjszakájának lebo-
nyolításában is. 
Az „Inter-Team” projekt feladata az intézmény 
nemzetköziesítése, illetve az Egyetem esélyeinek 
javítása az európai kutatási alapok által finanszí-
rozott nemzetközi pályázatok versenyében.  Az 
öt kutatói team elsősorban a most futó H2020-as 
pályázati konstrukciókat célozza meg. A program 
pályázatírói, pályázat generálói képzéseken való 
részvételt, folyamatos pályázati mentorálást és új 
egyetemi kiadványt is finanszíroz. 
A „Geo-Team” az Alkalmazott Földtudományi Ku-
tató Intézet projektje, célkitűzései megegyeznek 
az Inter-Team projekt céljaival.
A „MEMOOC” program keretében felsőfokú szak-
irányú és ágazati továbbképzés, illetve online tan-
anyagfejlesztés történik az informatika területén.
A „T-MODELL” projekt közgazdász kollégák ve-
zetésével valósul meg. Célkitűzése a társadalmi 
innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtu-
dományi kutatási hálózatok együttműködésének 
erősítése. 
A Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt Miskolc 

Pályázatok sűrűjében a Miskolci egyeteM

Dr. Madarász Tamással, a Miskolci Egyetem Pályázati Koordinációs Központjának 

igazgatójával beszélgettünk.

  1 TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005
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5Fókuszban
város és a Miskolci Egyetem együttműködésével 
a régióbeli innovatív ipar erősítését támogatja há-
rom területen: (1) járműipar és kapcsolódó gép-
ipar; (2) informatika, elektronika, alkalmazásfej-
lesztés és (3) környezetipar, energetika. 
Ezt a hét projektet ez év novemberére be kell 
fejeznünk és decemberre az elszámolással is 
el kell készülnünk. Az előttünk álló hónapokban 
komoly erőfeszítéseket kell tennie minden projekt 
szakmai megvalósítóinak és a menedzsment-
jének a sikeresség érdekében, de az Egyetem 
működését támogató osztályok (pénzügy, bérügy, 
munkaügy, humánpolitika, pályázati koordináció, 
stb.) is hónapok óta erejük felett teljesítve segí-
tik a projekteket. Elismeréssel kell szólnom az ő 
munkájukról is!

A Miskolci Egyetem részt vesz H2020-as pá-
lyázatokban? 
A Horizon 2020-as projektekbe való sikeres be-
kapcsolódáshoz elengedhetetlen tudatformálást 
körülbelül két éve kezdtük el az egyetemen. 
Részben ennek eredménye az, hogy a H2020-
as pályázati rendszer indulása óta (körülbelül 
másfél éve alatt) hét pályázatot nyert a Miskolci 
Egyetem. Ezzel a számmal biztos, hogy az első 

helyen vagyunk a magyarországi felsőfokú okta-
tási intézmények rangsorában. Külön kiemelném, 
hogy kettő pályázatban koordinátorok vagyunk, 
ami azt jelenti, hogy 10-12 fős nemzetközi kon-
zorcium szakmai irányítását kell elvégezniük az 
egyetemi kollégáknak. Ezeknek a pályázatoknak 
a futamideje kettő-négy év, további részletekről 
hamarosan tájékoztatást ad majd az intézmény.  

Beszélne az egyetem jövőbeni pályázati ter-
veiről? 
Jelenleg a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program) pályázatok kiírásterve-
zeteit figyeljük, amelyekre elsősorban műszaki 
kutatóhelyeink pályázhatnak jó eséllyel, vállalati 
partnereikkel együttműködve. Ezek között van-
nak infrastruktúrafejlesztést támogató kiírások, 
amelyekre már készül az egyetem, de várjuk azt 
a kiírást is, ahol kis- és középvállalkozások pá-
lyázhatnak K+F+I tevékenységre az egyetemet 
alvállalkozóként bevonva. Mindegyik programban 
hangsúlyos lesz az egyetem és vállalati partnerei 
közötti együttműködés és a gazdaságban direkt 
módon hasznosuló kutatási tevékenységek iga-
zolása.

Boldizsár Csongor

A Várban lévő Öregtorony olyan állandó kiállítások helyszíne lesz, amelyek multimédiás eszközök segítségével mutatják be a várban 
zajlott egykori életet, a vár lakóinak mindennapjait, tevékenységét, a várostromok menetét, eszközeit, valamint a tűzfegyverek fej lő
dé sét, és azt, hogy a vár birtokosai ez utóbbira milyen új védművek építésével reagáltak. A várbeli fogadóépületben információs köz  pont, 
jegy pénztár, ajándékbolt és büfé kerül kialakításra, a vár mellett színpad és hagyományőrző lovagi tornapálya is helyet kap.  

A falubeli fogadóépület állandó kiállítása keretében megtekinthető „II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekkora a regéci várban” című 
tárlat, amely a fejedelem felcseperedésének bemutatásán keresztül ismerteti a középkori gyereknevelési szokáso kat, családi kapcsola
tokat, és a nemesség mindennapi életét. Az élményszerű bemutatást és a játékos tanulást többérintős kép ernyők, 
interaktív terminálok és monitorok segítik. A vár történeti építési periódusait, fordulatos történe tét, neves 
tulajdonosait 3 dimenziós film mutatja be a filmvetítőteremben. A váras tematikájú múzeumpedagó
giai műhely és a történelmi játszótér egész évben várja a családokat és az osztályokat. A modern ven
dégfogadás feltételeit turisztikai információs pont, helyi termékeket felvonultató ajándékbolt és 
büfé biztosítja.
Regéci Vár és Látogatóközpont

www.regecivar.hu

„A RegécI VáR, Ahol II. RákóczI FeRenc Fejedelem
A gyeRmekkoRát tÖltÖtte”
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6 fókuszban

A kettő, „A” és „B” jelű komponensből álló 
projekt sarkalatos pontjait képezik az ME BTK 
Tanárképző Intézet pedagógiai-módszertani 
innovációin alapuló pedagógus-továbbkép-
zések. Az „A” komponens keretében a hal-
mozottan hátrányos helyzetű fiatalok ered-
ményesebb, hatékonyabb tanítását elősegítő 
pedagógiai módszer, az ún. Komplex Instruk-
ciós Program (KIP) elméletét és gyakorlatát 
sajátíthatta el 12 miskolci, illetve Borsod-A-
baúj-Zemplén megyei közoktatási intézmény 
összesen 301 pedagógusa. Az öt miskolci 
és a további hét megyei iskola mindegyikébe 
nagyobb számban járnak halmozottan hátrá-
nyos helyzetű fiatalok – hosszabb távon tehát 
az ő javukat is szolgálhatja a képzés. A 60 
órás, a Pedagógus-továbbképzés Akkreditá-
ciós Testület (PAT) által is elfogadott tovább-
képzések májustól augusztusig folytak, 25 
projektmunkatárs-oktató vezényletével.
A „B” komponens keretében júniustól augusz-
tusig 33 iskola 136 pedagógusa részesülhetett 

30 órás projektpedagógiai továbbképzésben, 
amely a Korszerű infókommunikációs eszkö-
zök használata az oktatásban címen futott. A 
képzés a Tinta Tanácsadó Kft. segítségével 
valósult meg. Mindemellett 1230 pedagógus 
kaphatott 10 órás informatikai továbbképzést: 
a Digitális kompetenciák fejlesztése című, 
szintúgy akkreditált felnőttképzést az ME Fel-
nőttképzési Regionális Központ szervezte, és 
az ME GÉIK Informatikai Intézet töltötte meg 
komoly szakmai tartalommal.
A pedagógia világában újdonság, hogy a 
projekt pszichológiai munkacsoportja vezetői 
coaching-ok során foglalkozik 22, a tovább-
képzésekben érintett iskola igazgatójával. (Az 
„A” komponensben 12, a „B” jelűben pedig 10 
igazgatóval.) A projekt azonban az igazgatók 
és a pedagógusok mellett a közoktatási in-
tézmények diákjaival is foglalkozott: 45 iskola 
diáksága vehetett részt egy fővárosi, egész 
pontosan a Csodák Palotájába kalauzoló, 
illetve egy, a Miskolci Egyetem izgalmas vi-
lágát bemutató kiránduláson. A „B” kompo-
nens keretében mindemellett szakkörök is 
foglalkoztathatták az ifjúságot. A programok 
összesen több mint 1000 fiatalt mozgattak 
meg.

Rada János

eredMényesen zajlik

a bölcsészettudoMányi kar nagyProjektje

23 éves fennállása óta legnagyobb európai uniós támogatású projektjét hajthatja vég-
re a Bölcsészettudományi Kar. A DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és 
digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében címen futó projekt1  munkája ered-
ményesen zajlik, így céljainak megfelelően járulhat hozzá a régió társadalmi felemeléséhez.

Fotó: Szabó Ilona  1 TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001

Reményeink szerint novemberi lap-
számunkban egy nagy horderejű, 
jelen projekttel is összefüggő és a 
Miskolci Egyetem, illetve az ME BTK 
számára egyaránt komoly presztízst 
jelentő fejleményről is tudósíthatjuk 
az intézmény közvéleményét.
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7Fókuszban

A lépcsőn felérve, jobbra már láthatjátok is 
megújulás első hírnökeit; a Hallgatói Önkor-
mányzat segítségével vásárolt színes bab-
zsák-foteleket. A további fejlesztések jelenleg 
még kezdeti stádiumban vannak, azonban a 
Könyvtár addig is meghosszabbított nyitva 
tartással vár benneteket (hétfő-péntek: 8-20, 
szombat: 9-17). Az épületet belülről szeret-
nék komfortosabbá tenni, a tágasabb, job-
ban átszellőztethető olvasói tér kialakításától 
kezdve, egészen a tervezett, új klímatechni-
kai rendszer kiépítéséig. Több ponton online 
foglalható olvasó sarkokat kívánnak létrehoz-
ni, valamint tervezik a ruhatár önkiszolgálóvá 
történő átalakítását is, hogy a belépéskor és 
a távozáskor előforduló tömörüléseknek ele-
jét vegyék.
Szeretnének kialakítani egy olyan közösségi 
teret, amely különféle rendezvényeknek, kö-
zösségi alkalmaknak szolgálhatna helyszí-
néül. „Ebben a közösségi térben szívesen 
adunk helyet az egyetem bármely karának, 
öntevékeny csoportjának, bárkinek, aki pub-
licitást szeretne, vagy akár csak egy összejö- 
vetelt, megbeszélést szeretne itt tartani” – 
emelte ki Szendi Attila. 
Az új közösségi tér kialakításával párhuza-
mosan továbbfejlesztik az alapvető szolgál-
tatásokat is. A tervezett fejlesztések közül az 
egyik legfontosabb az egyetem oktatói által 
megadott szakirodalom folyamatos digitali-
zálása, amely tartalmakat a könyvtárban ta-
lálható, védett számítógépeken tudtok majd 
elérni. Említésre méltó, hogy egyre több kar 
veszi igénybe az intézményhez tartozó e-
Learning Centrum szolgáltatást is, amely a 
korszerű tanulást segíti online segédanya-
gokkal. 

Régi célkitűzéseik között szerepel az is, hogy 
a Múzeum egy új, nagyszabású, állandó ki-
állítás keretében emlékezhessen meg a sel-
meci diákhagyományokról, illetve a csaknem 
háromszáz éves magyar, műszaki felsőokta-
tásról is. 
Céljuk, hogy a megújulási folyamatok végén 
egy igazi kulturális és közösségi térré váljon 
az egész intézmény. „Nem lehet jó egyete-
met működtetni, ha nem építjük a hallgatók 
egymás közti, valamint a hallgatók és oktatók 
közti közösséget. Nem sok olyan helyet talá-
lunk az egyetem területén, ahol a hallgatók 
az oktatáson kívüli életüket meg tudnák élni. 
Célunk, hogy a könyvtár otthona lehessen az 
egyetem polgárainak” – tette hozzá Szendi 
Attila. Az Egyetemi Könyvtár egy többféle 
szolgáltatást nyújtó, a fiatalság számára újra 
vonzó intézménnyé szeretne válni, a modern 
kor vívmányainak megfelelően, szem előtt 
tartva a közösségi élet fontosságát.

Boldizsár Csongor

Megújul az egyeteMi könyvtár,
levéltár, MúzeuM

Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgató-helyettese vezetett 
körbe bennünket az épületben, miközben megosztotta velünk az intézmény megújítására 
vonatkozó elképzeléseiket.

Fotó:  Sipos Zsolt
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A szenátusi ülés kezdetén az elmúlt tanévben 
elhunyt oktatókról és munkatársakról em-
lékeztek meg.  A megemlékezést egyetemi 
kitüntetések átadása követte. Prof. Dr. Wo-
pera Zsuzsa „Signum Aureum Universitatis” 
kitüntetésben részesült, Dr. Bánhidi Olivér, 
Dr. Barta Judit, Dr. Furmanné Dr. Pankucsi 
Márta, Dr. Havasi István, Dr. Házy Attila, Dr. 
Jacsó Judit, Juhász Eleonóra, Kató Csaba és 
Simon Nóra pedig „A Miskolci Egyetem Érde-
mes Oktatója” kitüntetést vehette át. A „Mis-
kolci Egyetem kiváló kutatója” kitüntetést ado-
mányozták Dr. Bokányi Ljudmillának, Prof. Dr. 
Farkas Ákosnak és Prof. Dr. Kaptay György-
nek.  Dr. Kirs Eszter a „Nemzetközi kapcso-
latokért” kitüntetésben részesült.  Ádomné 
Selmeczi Zsuzsanna Klára, Beliczky Miklós, 
Berki Marianna, Donka Lajosné, Horváth 

Katalin, Kalmárné Erdődi Ju-
dit és Molnárné Tóth Veronika 
„A  Miskolci Egyetem kiváló 
dolgozója” kitüntetést vehetett 
át. „Rektori dicséret”-ben ré-
szesült Gáspár Marcell Gyula, 
Gulyás Ibolya, Dr. Kárpáti Zol-
tán, Ligetvári Éva, Dr. Szabó 
Balázs, Török Zsuzsanna és 
Trohák Attila. 
Dr. Deák Csaba kancellár 
osztott ki „Kancellári dicsé-
ret”-eket Kovácsikné Illés 
Irénnek, Dr. Lukácsné Huszti 
Mónikának, Márton Károlyné-
nak és Szászné Kovács Kata-
linnak. Fekete Sándor, a BTK 
tanársegédje „Kiváló Oktató 
Diploma”-t vehetett át Jedlics-
ka Tibortól, a Miskolci Egye-

tem Hallgatói Önkormányzatának elnökétől.
Az egyetemi kitüntetések átadását a Köz-
társasági Ösztöndíjak kiosztása követte. A 
magas elismerésben azok a hallgatók ré-
szesülhettek, akik a 2014–2015-ös tanévben 
kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, 
szakmai területükön kimagasló munkát vé-
geztek, példamutató közösségi, sport, kul-
turális és egyéb tevékenységet folytattak. 
Az ösztöndíjra június végéig volt lehetősége 
pályázni azoknak a hallgatóknak, akiknek leg-
alább két lezárt félévük van, és minimum 55 
kreditpontot szereztek.
Az egyetemi szenátusi ülést Simon Fruzsina 
és Pecsmány Péter hangulatos zenés elő-
adásai színesítették.

Schäffer Anett

KITüNTETÉS-ÁTADó NyILVÁNOS üNNEPI EGyETEMI SZENÁTuSI üLÉS

átadták a köztársasági ösztöndíjakat is

A Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik a 2015–2016-os tanévre Köztársasági Ösztön-
díjat nyertek el, szeptember 11-én vették át az ösztöndíjról szóló okleveleket az egyetem 
rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól a kitüntetés-átadó nyilvános szenátusi ülés keretein 
belül, melynek során egyetemi oktatói és dolgozói kitüntetéseket is kiosztottak.

Fotó: Buday Ferenc
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Fotó: Stumphauzer Laura

A Kulturális és Sport Bizottság kezdeménye-
zésére 2015. szeptember 17-én kezdetét 
vette az Egyetemi Nagytakarítás. A Mis-
kolci Egyetem vezetése ügyünk mellé állt, 
és támogatásával elősegítette a takarítási 
folyamat első részének sikerét. A hallgatók 
elfoglaltsága miatt eltolódott kezdés után 
minden eszköz és kesztyű gazdára talált, 
eleinte csak páran kezdtünk neki, de egyre 
többen csatlakoztak hozzánk, így több mint 
30-an munkálkodtunk végül a Bolyai Kollé-
giumoknál. Kezdésként a zöldhulladékot és 
a hulladékot gyűjtöttük össze, majd a díszí-
tő köveket mozgattuk át darabról darabra, 
hogy az alattuk és közöttük felhalmozódott 
hulladéktól megtisztítsuk a környéket. Nem 
is gondoltuk volna, hogy a szegélyek elő-
ásása után a járdák eredetileg majd’ 1 méter 
szélesek voltak. Az E/4-es kollégium lakói 
még pénteken és szombaton is folytatták a 
munkálatokat. A kezdeményezés folytatódott 
október 17-én egy nagyobb közös takarítás-
sal, ezen a napon a park és a megmaradt 
kollégiumi területek frissítő takarítását vé-
geztük el. 
Nagy problémának láttuk továbbra is a ciga-
rettacsikkek eldobását, amit most is sajná-
lattal tapasztalok az egyetem területén ki-
helyezett számos hulladéktároló ellenére is, 
sokszor akár majdnem közvetlen ezek mel-
lett láthatóak. Szeretnék mindenkit arra kér-
ni, hogy igyekezzen a szemetesekben elhe-

lyezni az ilyen és egyéb hulladékokat, és ne 
féljen senki másoknak is szólni ez ügyben. 
Vigyázzunk környezetünkre, lakóhelyünkre, 
hiszen mind itt töltjük mindennapjainkat. 
Nagy meglepetésünkre támogatást nyújtott 
még a Borsodi Sörgyár Kft. is, akik 10 „tálca” 
ízesített üdítőt ajánlottak fel, melyet a taka-
rítást végzők frissítő gyanánt fogyasztottak 
el. Este pedig a szervezők melegszendvics-
partival zárták a napot, amit az elfáradt di-
ákok el is fogyasztottak. Fontosnak tartom 
megemlíteni a Debreceni Egyetem hallga-
tóját, Papp Diánát, aki szintén csatlakozott 
akciónkhoz. A további tervek között szerepel 
a parkban és a kollégiumi épületek körül ta-
lálható padok renoválása, újrafestése, ami-
hez a KSB szintén felajánlotta segítségét. 
Így heteken belül elkezdődnek ezen munká-
latok is. A szervezet reméli, hogy felkeltette 
a hallgatók figyelmét, milyen fontos is gyö-
nyörű Egyetemvárosunk védelme, hiszen az 
országban még egy ilyen parkosított felsőok-
tatási intézményt nem találni. Ha szeretnél 
részt venni hasonló eseményeken keress 
minket bátran a mehokksb@uni-miskolc.hu 
e-mail címen, vagy a www.facebook.com/
unicitymiskolc facebook oldalon.
 

Stumphauzer Laura

egyeteMi nagytakarítás –
diákok az egyeteMért
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A’LA CArte:  
hazai ízek, laktózmentes, 

gluténmentes és vega ételek.

Havi menü ajánlatainkat 
honlapunkon megtalálod

www.gasztromuhely.hu
+ 36 70 932 2628

egész évben nyitvA! M
ind

en
 ke

dd
en

 v
ár

 a
 n

em
ze

te
k 

na
pj

a!

Az egyetem Legjobb 
étterme A roCkweLL 

kLub föLött!

A Menü árA:
890 Ft

12 menü vásárlása esetén

790 Ft

logisztikai szakMai naP

A rendezvényt Prof. Dr. Illés Béla, a Lo-
gisztikai Intézet igazgatója nyitotta meg a 
XXXII. számú előadóban. Miután köszöntötte 
a résztvevőket, kiemelte, hogy a rendezvény 
hallgatói kezdeményezéssel, intézeti segít-
ségnyújtással jött létre. Pár szóban megem-
lékezett arról, hogy a hasonló rendezvények 
több évre, évtizedre nyúlnak vissza az intézet 
történetében, de ezen a napon örömére szol-
gált, hogy nagyobb létszámmal találkozott, 
mint eddig bármikor. „A nagyfokú érdeklődés 
azt is mutatja, hogy a logisztika nem csak a 
gazdaság számára fontos, hanem a hallga-
tóknak is” – fejezte be gondolatmenetét. 

Ezután külön köszöntötte a megjelent vál-
lalatok (TAKATA Safety System Hungary 
Kft., ELECTROLUX Lehel Kft., KONEC-
RANES Kft., JABIL Circuit Hungary Kft.,  
Ts Hungaria Kft., EMKK Zrt., Profession, 
Gamma Digital Kft. és MAPI Magyar Fej-
lesztési Iroda Zrt.) képviselőit. Hozzátette, 
hogy a legtöbb céggel való kapcsolatuk 
évekre nyúlik vissza, javarészt közös K+F 
tevékenységeken alapulnak, és egyre szo-
rosabbra fűzi őket a számos, hallgatóknak 
kiadott komplex- és diplomamunka téma. 
Nyitóbeszéde végén örömmel tájékoztatta 
a résztvevőket arról, hogy az intézet el-
nyert egy H2020-as, egymillió euró érté-
kű projektet, amely koordinátoraként több 
külföldi intézménnyel és vállalattal fognak 
közös munkát folytatni. Ezután átadta a 
szót a vállalatok képviselőinek, akik sor-
ra bemutatták a cégeket, és a felmerülő 
kérdéseket készségesen megválaszolták. 
Az előadásokat követően a Szaktanács 
vacsorára invitálta a résztvevőket az egye-
tem menzájára, amely után kezdetét vette 
a Logisztikus Szakestély.

Boldizsár Csongor

Szeptember 24-én Szakmai Napot tartott az Anyagmozgatási és Logisztikai Szaktanács. 
A résztvevő cégek, vállalatok, oktatók mellett számos hallgató is figyelmesen követte vé-
gig az előadásokat.

Fotó: Fekszi Barbara Ivett
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ForMula racing Miskolc

A csapat idei célja az volt, hogy a 2015-ös ver-
senyszezonban kettő Formula Student verse-
nyen vegyenek részt, mindkét eseményen a 
lehető legjobb eredményt elérve, ezzel hírnevet 
szerezve a régióban a csapatnak, valamint a 
Miskolci Egyetemnek. Az első verseny 2015. 
augusztus 20–23. között a Győr–Gönyű kikö-
tőben megrendezendő Formula Student Hun-
gary volt, melyet minden tekintetben a szezon 
csúcspontjának tekintenek. A második verseny 
a szeptember 3–6. között Csehországban meg-
rendezésre került Formula Student Czech Re-
public volt. 
A Formula Student nemzetközi 
konstruktőri mérnökversenyen a 
világ számos országaiból indulnak 
csapatok. Az egyetemek között a 
pályán zajlik a versengés, a pitben 
viszont egymást látják el hasznos 
tanácsokkal és szakmai tapaszta-
latokkal az alakulatok. A miskolci 
diákoknak sikerült szorosabbra 
fűzniük a szakmai kapcsolatu-
kat a berlini egyetem FaSTTUBe 
együttesével, és új barátságokat is 
kötöttek. A kutatás során a szakmai zsűrivel és 
számos szakmabeli szakértővel volt lehetősé-
gük beszélgetni, akik választ adtak a kérdése-
ikre és hasznos tanácsokkal látták el őket, ame-
lyekből a jövő évi versenyszezonban komoly 
előnyt kovácsolhatnak. A két megmérettetésen 
való sikeres szereplés azt is eredményezte, 
hogy a résztvevők elismerték a Magyarorszá-
gon folyó egyetemi oktatást, hiszen csapatunk 
tükrözni tudta az itthoni oktatás színvonalát.  Az 
autó építése során jó néhány céggel sikerült 
kapcsolatot teremteniük, ezek mind magyar, 
mind nemzetközi vállalatok, és nagy részben az 
autóiparban tevékenykednek. 
A csapat mérnökei különböző kutatásokat 
és fejlesztéseket végeztek a versenyek előtti 

felkészülési időszakban, a már eddig elért ered-
mények között szerepelnek a karbon kompo-
zit elemek gyártástechnológiai fejlesztése; az 
ütközési zónaként használt alumíniumhab; az 
egyedi differenciálmű kifejlesztése és a rugós 
taggal egybekötött lengéscsillapító használata. 
Ezeknek az elemeknek a kivitelezése nagy ki-
hívást jelentett a csapat számára a versenyek 
előtt, mert mind anyagi, mind tapasztalati erő-
forrásokra is szükségük volt. A fejlesztések 
eredményeinek alátámasztása a tesztek, illetve 
a versenyek alatt bizonyosodott be. A csapat 

új csapattagokkal bővült, hiszen szeptember 
elején megtörtént a toborzás, ezzel is bizto-
sítva azt, hogy a jövőben is sikeresen tudják 
tovább folytatni a munkát. Az eddig elért ered-
ményeiket, illetve tapasztalataikat igyekeznek 
a fiatalabb mérnököknek átadni, ennek okán a 
csapat kiállítóként részt vett szeptember 25-én, 
a Miskolci Egyetemen megrendezésre kerülő 
Kutatók Éjszakáján, valamint ott lesznek októ-
ber 28–30. között Magyarország legnagyobb, 
az Autopro által szervezett autóipari szakkiál-
lításán, amelynek keretein belül az országos 
Techtogether Mérnökhallgatói Versenyen fogják 
összemérni a tudásukat a többi hazai mérnök 
csapattal Budapesten.

Nagy Tomi

Véget ért a 2015-ös versenyszezon, de egy pillanatra sincs megállás a Formula Racing 
Miskolc csapatánál.

Fotó: Formula Racing Miskolc
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A játékos, ám fárasztó feladatok után némi pi-
henést és regenerálódást kísért az eredmény-
hirdetés, a nyertes kollégium – mely idén, 
nem túl meglepő módon egyetemünk E/2-es, 
GÉIK többségű kollégiuma volt – egy éven 
át viselheti a 2015–2016-os tanév Kolimpia 
Bajnoki címet, és értékes nyereménnyel lett 
gazdagabb. Végül az egész rendezvényt egy 
hatalmas buli zárta a Piros Rockwell Klubban, 
sztárfellépővel, aki nem más volt, mint a nép-
szerű magyar formáció, a Hősök, a buli pedig 
minden egyetemista számára ingyenes volt, 
a fiúk pedig hatalmas hangulatot csináltak a 
talpon maradt egyetemistáknak.
Az idei évben csupán hat csapat indult a 
megmérettetésen, ugyanis a Bolyai E/1 

Kollégiumot a kolimpia kezdetén kizárták. 
Sajnos a koli nem tudott szabályos csapa-
tot kiállítani: mindösszesen 3 jelentkező volt 
a versenyre (ebből csupán kettő kollégista 
hallgató, de legalább mindhárom bölcsész). 
A nyertes az E/2-es kollégium és lakói lettek. 
Második helyezettként végzett az Uni-Hotel 
csapata, míg harmadik lett a bányászok E/5-
ös kolija. Negyedikként végzett az E/4, ötö-
dikként az E/6, és hatodik lett az E/3. 
Safarcsik Tibort, az E/3-as kollégium csapat-
vezetőjét kérdeztük élményeiről. Tibónak ez 
az első kolimpiája volt, időhiányában az ed-
digieken nem tudott részt venni, de az ideit 
semmiképp sem szerette volna kihagyni, 
lévén rögtön csapatvezető is lett, ami bármi-
lyen egyetemi rendezvényről legyen is szó, 
nem könnyű feladat: „Itt ki szeretném emelni 
Farkas Gabriella nevét, ő ez Egészségügyi 
Kar kollégiumi bizottságának elnöke, aki ren-
geteg mindent leszervezett, és intézkedni is 
sokat segített. Azonban az egész nem ért 
volna semmit, ha nincs ott a csapat.” A ver-
sengés ellenére az ilyen események egyik 
szépsége a karok közötti összetartás erősí-
tése. Arra a kérdésre, hogy mi volt a legjobb 
élménye a Kolimpiáról, azt válaszolta, hogy a 
kisfilmek levetítése. „A legjobb élmény szá-
momra a csapat videók lejátszása volt. Ami-
kor az egész Piros Rocky megtelt, és mind 
nevetve néztük végig a kisfilmeket.” Látható-
an minden csapat nagyon jól érezte magát, 
családias volt a hangulat, végül az esetleges 
negatívumokról kérdeztem a csapatvezetőt: 
„Konkrét negatív élményem azt hiszem nem 
volt. Inkább, amit nagyon nehéz volt kibírni, 
az a reggeli fáradtság. Látszott, hogy minden-
ki küzdött vele.”
A Kolimpián a játékszabályok szerint mind 
a hét egyetemi kollégium megmérkőzik, 

KOLIMPIA 2015
A Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzata idén, immár negye-
dik alkalommal szervezte meg a korábbiakban is nagy érdeklődésre számot tartó vetélke-
dősorozatot, a Kolimpiát. A IV. Miskolci Egyetemi Kolimpiára október 7-én és 8-án került sor, 
és huszonöt órán keresztül tartott, a csapatok megmérettetése.

Fotó: Stumphauzer Laura
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13Fókuszban
egyenként 30 fős csapatokkal egy maratoni 
25 órás küzdelemben. A játékok fő helyszíne 
a Kettes Klub és a Piros Rockwell Klub, de 
néhány feladat külső helyszínt igényel, ezért 
szabadtéren kerül megrendezésre.
A feladatok száma a 25 óra alatt közel 100 
körül és igen széles skálán mozgott, hogy a 
versenyzők fitogtathassák változatos képes-
ségeiket műveltségi, ügyességi vagy sörivási 
kategóriákban. Voltak helyben teljesítendő, kö-
zéptávú (kb. 2 órán belüli) és hosszú távú (akár 
a verseny egész ideje alatt tartó) feladatok. A 
feladatokat 1-től 7-ig pontozták.  A vetélkedő-
ről egyébként sokaknak a régi, jól ismert Játék 
határok nélkül ugorhatott be. Sokszor a ver-
senyzők arckifejezéséről is. Összességében 
a rendezvény idén is rendben, viszonylag ko-
moly személyi és szellemi sérülés nélkül lezaj-
lott. A kollégiumi csapattagok lábadozása vagy 
az after valószínűleg jelen sorok írása közben 
is zajlik, valahol a Dudujkavölgyben.
Kitekintő
A mi kolimpiánk nem egyedi jelenség, az or-
szág több nagy egyetemén is rendeznek kol-
légiumok közötti viadalokat, ilyen például a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem. Kiskunfélegyházán egy középisko-
lás verseny jelentős, az Arany János Kollégi-
umi Olimpia, melynek keretein belül egy sport-
versenyen tizennégy város csapata, közel 300 
hátrányos helyzetű fiatal bizonyítja erejét és 
ügyességét különböző sportágakban. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma az esélyegyen-
lőség és a felzárkóztatás jegyében hirdette 
meg a tehetséggondozás ezen formáját.
 A Miskolci Egyetemen sem előzmény nélküli 
ez a dolog, hiszen 1998-ig több éven keresztül 
megrendezésre került a StuDili versenysoroza-
ta, mely szintén a kollégiumok közötti verseny 
volt. A 27 órás nonstop vetélkedő felbolygatta 
az egész várost. A kolik rádión keresztül kom-
munikáltak egymással, és kreatív, vicces fel-
adatokat adtak egymásnak, mint például, hogy 
ki tud több ibolyát szedni… éjszaka. Az első 
vetélkedőt az E/3-as kohász kollégium nyerte, 
jutalmuk ötezer forint volt az épület kicsinosítá-
sára, illetve maguk csinosítására egy 35 kilós 
sült malac és három hordó sör kíséretében.

Szabadi Martina Laura

A Világörökségi védettséget élvező Tokaj-hegyaljai Kultúrtáj részét képező Tolcsva Községben álló Szirmay–Waldbott-kastély Európai 
Uniós támogatásból újul meg. A rehabilitált kastély kettős funkciót tölt be, termei részben kiállítótérként szolgálnak, egyes részei emel-
lett kulturális rendezvénytérként is hasznosíthatók. A kastély kiállításának középpontjában az egykori nemesi rezidencia fordulatos tör-
ténetének, valamint lakóinak e falak kö zött zajló életének, hétköznapjainak és ünnepeinek a bemutatása áll. A levéltári kutatások során 
feltárt gazdag ismeretanyag, fotók, fenn maradt tárgyi em lékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiállítási installációk révén ismerkedhet 
meg a látogató a kastély és a benne élők életével.

A kiállításon látottak interpretálását interaktív érintőképernyős panelek, lézeres játék és több installáció is segíti. Az olvasmányos for-
mában meg írt, könnyen értelmezhető szövegek és a gazdagon illusztrált kiállítási arculat a felnőttek számára sokrétű ismeretszerzési 
lehetőséget, a gyermekek szá  mára játékos tanulási formát biztosít. A műemléki védettségű kastélyban megtekinthető 
többek között a közel eredeti formájá ban fenn maradt nagyszalon és a könyvtár gazdagon díszített, faburkola-
tos, neoreneszánsz stí lusú helyisége is. A kastélylátogatóközpont az állandó és időszakos kiállításokon kívül 
számos kiegészítő szolgáltatás sal, valamint a helyi hagyo má nyokra, gasztronómiai kínálatra épülő színes 
rendezvénysorozattal várja majd vendégeit egész évben. Élményt maximalizáló, foglalkoztató és isme ret-
terjesztő programok széles választéka áll majd a látogatók rendelkezésére. Nyitás 2015 végén várható.

Tolcsvai Szirmay –Waldbott-kastély Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont

A HEGYALJAI ÉLET SOKSZÍNŰSÉGE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

www.tolcsvaikastely.hu
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14 fókuszban

A Gólyabál a gólyák 
köszöntésének egyik 
rangos eseménye, az 
ősszel újrainduló tan-
év egyik kiemelkedő 
kulturális és közössé-
gi rendezvénye. Valódi 
báli hangulatot, kulturált 
szórakozást kínál az al-
kalomhoz illő öltözékben 
megjelenő hallgatók, a 
Miskolci Egyetem okta-
tói és dolgozói, illetve 
minden érdeklődő szá-
mára. A programok több 
helyszínen zajlanak, vál-
tozatos zenei kínálat és 
színvonalas fellépők gon-
doskodnak a rendezvényre 
látogató vendégek szóra-
koztatásáról.

A szervezőknek az a cél-
juk, hogy a hagyományok-
nak megfelelően egy olyan 
estét adjanak a gólyáknak, 
amely róluk szól, maradandó 
élményt nyújt számukra, és 
barátaikkal, évfolyamtársaik-
kal, illetve a felsőbb évesekkel 
együtt ünnepelhetnek. Az es-
tély legünnepélyesebb pillana-
taiban az újdonsült hallgatók 
leteszik esküjüket az egyetem 
rektora, a meghívott vendégek 
és a bálozó közönség előtt – ez-
után válnak a Miskolci Egyetem 
polgáraivá. 
A megnyitót követően az este 
további részében népszerű ze-
nekarok, előadóművészek és 
DJ-k lépnek fel: a programhely-
színeken több mint tízféle lehető-
ség közül választhatnak az ideér-
kezők. A zene a tánc és a humor 
mellett a résztvevők indulhatnak, szavazhatnak 
a Bál Szépe választáson, és értékes nyeremé-
nyekért szállhatnak harcba a tombolán, sőt akár 
még házasságot is köthetnek. Lesz báli kaszinó 
is, amelynek során a szerencsét hajhászó vendé-
gek kipróbálhatják a blackjacket, roulettet, pokert, 
ezáltal is növelve az est hangulatát…

A Miskolci Egyetem hallgatói kedvezményesen 
juthatnak belépőkhöz, a 20.00-ig érkező gólyák 
pedig még további kedvezményekben részesül-
nek. 

Mindenkinek ott a helye az universitas egyik leg-
nívósabb rendezvényén! A szervezők nem csu-
pán az egyetemi diákságot várják; alkalomhoz illő 
öltözetben bárki részt vehet a báli szezon egyik 
nyitó rendezvényén. Kapunyitás: 19 órakor!

További infó a plakáton, a weben és a Face-
book-on. Utóbbi felületen játszhatsz gólyabáli 
belépőkért!
www.mehok.hu/golyabal
facebook.com/miskolci.egyetem.hok
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15Pályázatok - pályáz(z)atok

Alap- és mesterképzéses hallgatók, posztgraduális 
hallgatók (PhD hallgatók), diplomamunkán dolgozó 
alap- és mesterképzéses hallgatók pályázhatnak az 
ösztöndíjra.
A mobilitás típusai:
Féléváthallgatás: Alap- és mesterképzéses hallga-
tóknak ajánlottan 1 szemeszter vagy trimeszter, mi-
nimum 3 hónap, maximum 10 hónap.
Rövid távú hallgatói mobilitás: Posztgraduális hall-
gatók (PhD hallgatók) diplomamunkán dolgozó 
alap- és mesterképzéses hallgatók számára mini-
mum 1 hónap, maximum 10 hónap.
Speciális kurzusokon való részvétel: Intenzív nyel-
vi vagy szakmai kurzus: minimum 5 nap; hallgatói 
szakmai kirándulás: minimum 2-3 nap.

A pályázat határideje: : 2015. 10. 31.

További Információ:
www.pafi.hu

A Tempus Közalapítvány pályázatot tett közzé külföl-
di államközi ösztöndíjak elnyerésére. A pályázat ke-
retében a 2016–2017-es tanévben megvalósítható 

egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori tel-
jes és részképzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, 
illetve a 2016 nyarán megrendezésre kerülő nyári 
egyetemi kurzusokon való részvételre jelentkezhet-
nek hallgatók, végzett hallgatók, oktatók, kutatók, 
tudományos szakemberek, művészek. A Tempus 
Közalapítvány pályázatot tett közzé külföldi állam-
közi ösztöndíjak elnyerésére. A pályázat keretében 
a 2016–2017-es tanévben megvalósítható egyetemi 
részképzésre, teljes képzésre, doktori teljes és rész-
képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 
2016 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi 
kurzusokon való részvételre jelentkezhetnek hallga-
tók, végzett hallgatók, oktatók, kutatók, tudományos 
szakemberek, művészek.

A pályázat határideje: 2015. 11. 16.

További információ:
palyazatmenedzser.hu

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) gra-
duális tanulmányi ösztöndíjakat hirdetett bármely 
tudományterület számára. Ez az ösztöndíj azt a 
lehetőséget kínálja, hogy a hallgatók német felsőok-
tatási intézményben mester- vagy egyéb graduális 
képzéseken vegyenek részt a német végzettség 
megszerzése céljából.
A pályázók köre:
- Magyar állampolgárok állandó magyarországi lak-
hellyel. 
- Magyar állampolgárok harmadik országbeli lak-
vagy munkahellyel, tanulmányi hellyel.

A pályázat határideje: 2015. 11. 15.

További információ:
palyazatmenedzser.hu

Stratégiai és Fejlesztési
Rektorhelyettesi Titkárság

Kiss Csaba József

CEEPuS mobilitási pályázat
féléváthallgatással, rövid távú
hallgatói mobilitással vagy
speciális kurzusokon való részvétellel

Pályázat tanulmányi ösztöndíjak
elnyerésére Németországban

fotó: internet

Pályázat külföldi államközi ösztöndíjak el-

nyerésére a 2016-2017-es tanévre

hallgatóknak, oktatóknak, kutatóknak, tudo-

mányos szakembereknek és művészeknek
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16 One step 

Mit is jelent a pályaelhagyás?

Ez a fogalom nem csupán az aktuális mun-
kahelyünk leváltását, módosítását jelenti, ha-
nem azt, hogy egészen új terület kezd el min-
ket érdekelni, vagy csupán már nem érezzük 
azt a fajta lelkesedést szakmánk iránt, mint 
amikor belevágtunk. Egyre gyakrabban fordul 
elő, hogy még szinte fiatal pályakezdők már 
szakmájukon túl keresgélnek munkát, mert 
időközben valamilyen oknál fogva a váltás 
mellett döntöttek.

Ha úgy érzed nem megfelelő pályát 
választottál:

Ilyen esetben a munkaügyben dolgozó szak-
emberek segítségére és egy részletes utá-
najárásra lesz szükséged. Természetesen 
semmi sem lehetetlen, és a megfelelő in-
tézkedések következtében akár egy teljesen 
új szakmát is kitanulhatsz, vagy más egyéb 
opciót választhatsz. Érdekes, hogy vannak 
olyan diplomák, amelyekkel egyszerűbb az 
ilyesfajta váltás, hiszen többrétű ismereteket 
magukba foglalnak. A multi cégek például – 
minden hiedelemmel ellentétben – szeretik 
a bölcsész végzettségű pályakezdőket, hi-
szen a jó kommunikációs készség mellet a 
nyelv hasznosításával sincsen gondjuk, így 
könnyebben tudják őket több területre alkal-
masnak „formálni”.

ÉRDEKES:

A legnagyobb arányban a társadalom-, böl-
csészet- és sporttudományi területen dip-
lomázók keresnek és találnak állást más 
szakterületen – derül ki az Educatio Frissdip-
lomások 2012 című tanulmányából.

A munkahelyváltásról

Fiatal pályakezdőként sokaknak nehéz bele-
szokni az új légkörbe, a munka világába, ám 
ha ennél többről van szó, és gyűlnek a mun-
kaváltás melletti érvek, akkor jó, ha időben 
kilép az ember a be nem vált munkájából. 

Mi vihet rá arra, hogy módosítsunk eddigi 
munkánkon, és új utakra lépjünk? Íme, a há-
rom leggyakoribb oka a munkahelyváltásnak:

Pályaelhagyás és Munkahelyváltás

16

fotó: internet

One step című rovatunkban a munkavállalás, pályakezdés szinte minden kérdését átrágtuk, 
megvizsgáltuk. Nem beszéltünk azonban egy lényeges momentumról, amely legalább egy-
szer, de inkább többször mindenkivel előfordul: a munkahely váltás kérdéséről.  Ezen felül, 
manapság egyre ismertebb a pályaelhagyás jelensége is.



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

17One step
1. Manapság a leginkább mérvadó dolog 
egy ilyen helyzetben a fizetésünk mennyis-
ége szokott lenni. Ha úgy érzed, nem meg-
felelő a kereseted, és ettől többre vágysz, 
akkor ideje mérlegelni. Először is jó, ha 
utána nézel, hogy ne súrold az irreális el-
várások mércéjét. Érdeklődj ismerősöknél, 
vagy nézz különböző táblázatokat, a szak-
mádon belüli juttatásokról. Ha valóban okkal 
érezted úgy, hogy nem fizetnek meg eléggé, 
akkor természetesen ez egy teljesen elfo-
gadható oka lehet a váltásnak.

2. A pénz mellett a munkahely légköre is 
nagy befolyásoló erővel hat az alkalma-
zottakra. Ha olyan kollégákkal kell együtt 
dolgoznod, akikkel szinte képtelenség 
együttműködni, akkor jó, ha latba veszed a 
továbblépés gondolatát. Arra viszont ügyelj, 
hogy máshol is lehet hasonló a helyzet, te-
hát ezt az okot csak kiegészítő indokként 
vázold fel elméletbeli pro-kontra listádra!

3. Sokan érzik úgy, hogy évek után is meg-
rekedtek azon a bizonyos pályakezdő szin-
ten, ahonnan bár valóban nehéz, de nem 

lehetetlen kitörni! Ha munkahelyeden is 
hasonló a szituáció, és nem látsz fejlődési 
lehetőséget, akkor ideje utánanézni más 
állásajánlatoknak, és részletes megfontolás 
után neki vágni az ismeretlennek! Jobb, ha 
minél előbb kilépsz egy olyan helyről, ahol 
esélyét sem látod a későbbi érvényesülés-
nek, hiszen az évek múltával sokkal nehe-
zebb lesz meglépni ezt.
Tehát a két fogalom közti különbség, hogy 
amíg a munkahelyváltás csupán a szakmán 
belüli változtatásról szól, addig a pályaelha-
gyás kérdésköre már tágabb körben nyilvá-
nul meg. A fiatalok egyre nagyobb százalé-
ka dönt nem csupán amellett, hogy máshol, 
hanem, hogy szakmáján kívül, máshogy 
keresi meg kenyerét.
Fontos, hogy a döntés előtt minden egyes 
lehetőségre felkészüljünk, és csak akkor 
vágjunk bele, ha jóval több okunk szól mel-
lette, mint ellene. Természetesen ebben az 
esetben minél előbb annál jobb meglépni 
életünk egyik, talán legnagyobb lépését.

Kerekes Bernadett
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18 Connection

the history oF halloween

Traditionally Christians worship All Hallows’ 
Eve through a vigil, praying and fasting. But 
today Halloween is far from being a serious 
holiday, and is celebrated many times by 
also non-Christians or atheists. The roots of 
the Halloween parties, the false skeletons 
and eyeball-shaped candies go as far back 
as the ancient Celtic world.
Halloween is the abbreviation of All Hallows’ 
Eve (meaning the Eve before All Hallows’ 
Day), and it marks the beginning of the three 
day long Christian Allhallowtide, which last 
from October 31 to November 2. These days 

are the time of the year when Christians re-
member the dead. It is stated by many schol-
ars that the tradition of Halloween is loosely 
based on the Celtic harvest festivals. The 
ancestor of Halloween can be Samhain, the 
Gaelic festival marking the end of the har-
vest season. The festival was celebrated in 
Scotland and Ireland from the sunset of Oc-
tober till the sunset of November 1. There 
are many similarities between Samhain and 
Halloween beside the date, for example on 
Samhaim bonfires were lit to protect the 
people, people went from house to house 
in costumes reciting verses in exchange for 
food,  and on this holiday spirits and fairies 
could come to our world and contact people 
more easily.  
In France, there is a belief that the deceased 
rise once a year on Halloween to dance, 
which is called Danse Macabre. Moreover, 
there were people who dressed up as Saints 
on this night. It was also believed that Hal-
loween was the chance for the dead to take 
revenge on their opponents, and that is why 
people wore costumes to prevent these spir-
its from finding them. While in many coun-
tries families lit candles for their deceased 
loved ones to help them come home.
All Hallows’ Day or All Saints’ Day , which 
comes after the night of Halloween, has 
been celebrated on November 1 since the 
9th century by ringing Church bells, in re-
membrance of the deceased and souling, 
which meant that children went door-to-door 
collecting soul cakes in exchange for praying 
for the dead, which seems to be very similar 
to today’s trick-or-treat.

the autuMn oF the sPirits

halloween, all hallows’ day and all souls’ day

fotó: internet

Halloween, the night when children and adults dress up as witches, skeletons, ghosts and car-
toon characters, is one of the most popular holidays in the uSA and the uK. Even though the 
celebration is becoming popular in Hungary lately, there are many Hungarians for whom the 
grinning pumpkins and the trick-or-treat chocolate collection seem to be peculiar.
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19Connection
As we have seen Halloween has been al-
ways a day when the border between this 
world and the otherworld disappears. The 
spirits of our loved ones, evil spirits or fair-
ies come to our homes, and children go from 
house to house to collect food. Somehow this 
time of the year death and life, fear and hap-
piness mix together.

hungarian halloween?

Traditionally Halloween is not celebrated in 
Hungary, there can be evening masses in 
churches, but no jack-o-lanterns or costume 
parties. Instead, like many Christians in East-
ern- and Central-Europe, Hungarians visit 
cemeteries to put flowers and light candles 
on the graves of their loved ones on Novem-
ber 1, All Hallows’ Day or All Saints’ Day and 
on November 2, All Souls’ Day. Originally, 
these two days were different All Souls’ Day  
was for all faithful deceased spirits and All 
Saints’ Day was the day to remember the 
saints.
If we asked Hungarians to describe All 
Saints’ Day and All Souls’ Day with three 
words, almost certainly remembrance, sad-
ness, melancholy would be the answer. On 
the other hand, Halloween is more likely to 
be described as a happy, funny, cute day. 
Is there any conflict between trick-or-treating 
on October 31, and going to churchyards and 
cemeteries on November 1? I would not dare 
to try to answer this question, because of the 
many conflicting opinions, but one thing is 
certain, more and more people start to celeb-
rate Halloween in Hungary.
In many Hungarian schools, English teach-
ers hold special Halloween-themed lessons 
on October 31 or on the days before. Some 
families hold Halloween parties for their chil-
dren and friends. In the supermarkets, there 
are skeleton- and eyeball-shaped candies, 
we can find recipes for “bloody fingers” on 
Hungarian websites and see jack-o-lanterns 
in the gardens of family houses, but the 
whole idea of having fun before All Saints’ 
Day is still peculiar for many people, and 
more commercialized than our customs.

In my view, the main difference between Hun-
garian All Saints’ Day and English or Amer-
ican Halloween has its roots in the thinking 
about life and death. Somehow, it seems that 
Halloween is more about celebrating life and 
making fun of the frightening things, perhaps 
to help in stepping over our fears, while Hun-
garian All Saints’ Day is about commemor-
ating our loved ones who cannot be with us. 
Is it because of the Hungarians’ reputation 
for being pessimistic? I don’t think so, the 
explanation for this difference is more likely 
that we look to the border between life and 
afterlife, this world and the otherworld from 
different angles.
.

Anett Schäffer

abbreviation rövidítés
angle szög
to commemorate megemlékezik
to fast böjtöl
grinning vigyorgó
harvest  aratás
jack-o-lantern  töklámpás
mass  mise
peculiar furcsa
trick-or-treat  csokit 

vagy csalunk
vigil virrasztás

fotó: internet
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Az ötletgazdák figyelmét először egy család 
keltette fel, akik évente mindössze egy zsák 
hulladékot termelnek, ám végül a valódi ins-
pirációt a szintén nemrég nyílt berlini cso-
magolásmentes üzlet adta – mesélte egy in-
terjúban (recity.hu) Monostori-Kalovits Márk 
tulajdonos. 
Az álom pedig épp a német példa megje-
lenése után egy évvel vált valósággá, így 
már a magyar fővárosban is lehetőség van 
oly módon vásárolni, hogy azzal sokkal ke-
vesebb fölösleges szemét termelődjön. De 
ami a legjobb, hogy egy ilyen üzletben szá-
mos olyan termékféleség is megtalálható, 
amelyet máshol nem tudnánk beszerezni. 
Az egyik legmeghatározóbb elem a boltban 
a „lédig”, tehát ömlesztett formában rendel-
kezésre álló áruk jelenléte, ami alapvetően 
nem új találmány. Az már sokkal inkább, 
hogy az ilyen módon tárolt élelmiszert a vevő 
nem az utóbbi időben megszokott, helyben 
kihelyezett zacskóba, vagy esetleg papír 
tasakba helyezve viszi haza, hanem saját 

tárolóedényt hoz magával. A feledékenyeb-
bek kedvéért természetesen az üzletben 
kapható környezetbarát tárolóedény is. 
Mindennek előnye, hogy a vevő kiváló helyi 
élelmiszerhez jut hozzá, ellenőrzött forrás-
ból. És mivel előre tervezi a vásárlást, éppen 
annyit vásárolhat, amennyire szüksége van, 
kímélve ezzel a pénztárcáját is. A boltban 
arra is van mód, hogy folyamatosan nyomon 
kövesse a vásárló, hogy vásárlásaival menn-
yit spórol. Emellett nem gyűlik otthonában az 
akár több szekrényt feleslegesen elfoglaló 
szatyrok tömege sem, amiért a környezet 
is hálás. Az üzlet szemléletmódjának kü-
lönlegessége pedig annak az életérzésnek 
a közvetítése, hogy az oda betérő egy kö-
zösséghez tartozik. Odafigyelést, törődést, 
gondosan válogatott élelmiszereket kínál, 
valamint nyugodt körülményeket ahhoz, 
hogy az ember kiszakadjon a hétköznapok 
rohamtempójából, és megpihenjen például 
egy fair-trade kávé vagy tea mellett. 
A cég üzletpolitikájával támogatja azt a törek-
vést, amely szerint az Unió tagországaiban 
csökkenteni kell a leggyakrabban használt 
és leginkább környezetszennyező műanyag 
zacskók használatát az Európai Parlament-
ben megszavazott új szabályok alapján.
Az emberiség élelmiszer-pazarlásának ha-
talmas mértéke egyre nyilvánvalóbb min-
denki számára, azonban a nem ésszerű cso-
magolási kultúra legalább akkora környezeti 
terhelést jelent napjainkban, amiről sokkal 
kevesebb szó esik. Hihetetlen mértékű fölös-
leges szemét keletkezik azzal, hogy a cégek 
(és a vásárlók) mindent a legaprólékosab-
ban csomagolnak bele műanyag dobozok-
ba, nejlonzacskókba, eldobható műanyag 

noPack –
A változás Te vagy
Szeptember végén nyílt meg Budaörsön Magyarország első csomagolás nélkül árusító üzlete, 
a noPack. Bár külföldön már számos hasonló profilú bolt működik, itthon úttörőnek számít a 
kezdeményezés. Utánajártunk, mi is volt a célja az üzletvezetőknek az egyedi kialakítású és 
szemléletmódú közösségi bolt létrehozásával.

Fotó:  internet
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flakonokba, melyek aztán szintén a szemét-
ben végzik. A legfőbb probléma, hogy ezek 
az anyagok nem kerülnek újrahasznosításra, 
és a lebomlási idejük is sokkal hosszabb, 
ráadásul a lebomlás folyamata alatt is ren-
geteg mérgező anyag jut a talajba, vizeinkbe 
és a légkörbe.
A noPack csapata ezen szeretne változtatni, 
és ezért hozták létre a boltot, amely felelő-
sen és etikusan működik, figyelembe veszi a 
termelők és a vevők igényeit és lehetősége-
it, és odafigyel a társadalom és a környezet 
értékeire és óvja azt – fogalmazott a szep-
tember 30-ai megnyitón a tulajdonos. A vál-
lalkozás a zéró hulladék elvet vallja, emellett 
működésének minden egyes szintjén megje-
lenik környezetünk védelme. Termékeik ese-
tében a lehető legrövidebb élelmiszerláncot 
alkalmazzák, amivel óriási mennyiségű ká-
rosanyag-kibocsátástól kímélik meg környe-
zetünket. A szállítás során is törekszenek a 
lehető legkevesebb csomagolóanyag hasz-
nálatára, ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor 
pedig alapvető szempont, hogy sokszor újra 
felhasználható legyen.
A Budaörs fő utcájában most megnyílt üz-
letben, amely egy „tipikus régi budaörsi por-
tán” kapott helyet, többek között zöldségek, 

gyümölcsök, magvak, aszalványok, fűsze-
rek, fűszernövények, természetes kozmeti-
kumok, mézek és házi lekvárok, egészséges 
tésztafélék, teljes kiőrlésű péktermékek, fa-
ir-trade kávék és teák kaphatók.
A vezetés szándéka alapján pedig később 
további noPack üzletek is nyílnak majd szer-
te az országban. Mi már alig várjuk!
.

Tóth Orsi

Fotó:  internet
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Ez év januárjában a magyar kormány kör-
nyezetvédelmi termékdíjat vetett ki a nap-
elemekre. A gyártástechnológia és a hul-
ladékká vált napelemek újrahasznosítása 
valóban környezetterhelő folyamat, de ha 
figyelembe vesszük azt, hogy közel harminc 
év alatt környezetkárosító anyagok kibo-
csátása nélkül termel energiát a napelem, 
akkor a teljes életciklusára viszonyítva már-
is drasztikusan csökken a környezetterhe-
lése. A napelemek hátránya, hogy felületi 
szennyeződés jelenléte mellett csökken a 
hatékonyságuk. Bodnár István, az Energeti-
kai és Vegyipari Gépészeti Intézet tanárse-
géde szerint érdemes lenne megvizsgálni, 
hogy a szennyeződések tisztítása során 
keletkező szennyvíz mennyire környezet-
terhelő. „Lehetséges, hogy a napelemek 
tisztítása során fellépő szennyvíz kezelése 
jelentős mértékben környezetkárosító” – 
tette hozzá. 
A hazánkban bevezetett jogszabályhoz tar-
tozik, hogy az Európai Unió kötelezettség-
szegési eljárást indított ellenünk, ugyanis 

környezetbarát termékekre nem lehet kör-
nyezetvédelmi termékdíjat kivetni. Tehát 
a magyar kormány jogtalanul járt el, elő-
reláthatólag az ügy vége az lesz, hogy a 
beszedett adót kamatostul vissza kell majd 
fizetnie az állampolgároknak. Az adó kive-
tésének egyik oka az lehetett, hogy a nap-
energiából termelt villamosenergia kötelező 
átvételi ára jóval magasabb, mint a Pakson 
atomenergiából, vagy a Mátrai Erőműben 
lignitből termelt villamosenergiáé.
Emellett Spanyolország is azt fontolgatja, 
hogy megadóztatná a lakosság azon ré-
szét, amely napelemek segítségével saját 
maga számára állítja elő a villamosenergi-
át. A kormány azzal érvel, hogy a hálózat 
fenntartási költségei változatlanok marad-
nak amellett, hogy a hagyományos energia-
rendszerek bevétele csökken a lakossági 
napelemes rendszerek miatt, és ezt a hiányt 
valamiből pótolni óhajtják. A fejleményeket 
fokozott figyelemmel kíséri végig Szlovákia, 
a Cseh Köztársaság, Lettország, Görögor-
szág és Olaszország, nyilván hasonló adó 
kivetésén gondolkoznak. 
Visszatérve Magyarországra, jelenleg sem-
milyen támogatási rendszer nem létezik 
napelemes rendszerek építésére. Pályázati 
lehetőségek ugyan adódtak az elmúlt évek 
folyamán, de kizárólag közintézmények és 
vállalatok számára – 2011. óta nem történt 
lakosságnak szóló pályázat kiírása. Pedig a 
lakossági napelem-telepítésnek lenne indo-
koltsága, hiszen akkor mérsékelni lehetne 
az energiaszállítás során fellépő vesztesé-
geket, kevesebb gázmotoros csúcserőmű-
vet kellene alkalmazni, és nem utolsó sor-
ban az adott ingatlan értékét is jelentősen 
növelné.

Boldizsár Csongor

Lakossági napenergia helyzetkép
A megújuló energiahordozók a fenntartható fejlődés elengedhetetlen eszközei. Az alábbi 
cikkben megpróbáljuk összefoglalni a napenergiából történő villamosenergia-termelés árny-
oldalas helyzetét.

Fotó:  internet
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Őszi lakásdíszek FillérekbŐl

Kívülről házunk egyik legszembeötlőbb része 
lehet a bejárati ajtó feltűnő, ám mégis egysze-
rű éke: a terméskoszorú. Néhány vesszőből 
és szalagból könnyű ajtódíszt készíteni. Az 
őszi metszésből visszamaradt, reciklált fa-
ágakból csavarj koszorút, rögzítsd egyszerű 
gyorskötözővel, és díszítsd szalaggal, esetleg 
színes levelekkel. Az összecsavart bogyós 
faág esetleges üresebb részeihez helykitöl-
tésképpen tehetünk olyan növényeket, me-
lyek sokáig megőrzik frissességüket, ilyenek 
például az apró kövirózsák, különböző sze-
gélyvirágok.  Még egyszerűbb megoldás a 
szalaggal átkötött, ajtóra erősített csipkebo-
gyóág valamilyen örökzöld növény ágával.
Szintén egyszerű és költséghatékony, mégis 
mutatós dekorációk a terménydíszek. Őszi 
terményekből, bab- vagy kukoricaszemekből 
némi türelemmel nagyszerű lakásdíszeket 
készíthetünk. A hozzávalók szinte minimáli-
sak: különböző alakú hungarocell gömbök, 
erős ragasztó és a magok. A pepecs ezután 
jön. A hungarocell gömbre egyesével fel kell 
ragasztani a bab- vagy kukoricaszemeket. 
A tökéletes látvány miatt célszerű spirálisan 
vagy „csíkosan” ragasztani a magokat. A 
kész terménygömbök lelógathatók a plafon-
ról, vagy őszi levélágyon mesés asztaldíszek. 
Apróbb leveleket is ragaszthatunk a hunga-
rocell gömbre, és akkor a végeredmény egy 
bohókás levéllabda.

Az ősz beköszöntével és nappalok rövidülé-
sével talán a legkézenfekvőbb és leginkább 
variálható lakásdíszek a gyertyák és mé-
csesek. A piros, narancs és barna gyertyák 
azonnal őszi hangulatot teremtenek, ráadásul 
a gyertyaláng a nagy őszi, avarégető tüzek 
emlékét idézi. A meleg színeket a lakás stílu-
sához a gyertyatartóval hangolhatjuk össze. 
Minimálstílushoz egy egyszerű vaslap illik, 
az eklektika kedveli a barokkos gyertyatar-
tókat, a vidéki stílusnál pedig terményekkel 
és szalagokkal is lehet kombinálni a gyer-
tyákat. Még mindig trendi, ha eltérő alakú 
és nagyságú gyertyákat párosítunk össze. 
A legmutatósabb, ha egy közepes méretű 
mécsestartót megtöltünk terményekkel vagy 
csonthéjas gyümölcsökkel, mogyoró gesz-
tenye vagy dió mind nagyszerűen mutatnak. 
Különleges díszünk lehet, ha egy nagy vastag 
gyertyát beburkolunk fahéjrudakkal. A gyer-
tya méretétől függően szerezzünk be annyi 
fahéjrudat, amennyivel körbe tudjuk rakni a 
gyertyát. Egyszerű madzaggal vagy színes 
szalaggal rögzítsük a fahéjat a gyertya köré. 
Használhatunk bármilyen ragasztót is, de az 
is elegendő, ha a madzagot lazán rákötjük a 
gyertyára, így ragasztó nélkül is bele tudjuk 
állítgatni a fahéjat.

Szabadi Martina Laura
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hogyan ne Fogyjunk

…és Mi a teendŐ a helytelenül elkövetett súlyvesztés után? 

Manapság a megszámlálhatatlanul sok diéta, 
edzésterv és percenként szembejövő fogyási 
tippek világában azt mondhatnánk, könnyű 
dolga van az egészséges életmódra vagy 
karcsúsodni vágyóknak, de mindenekelőtt 
azt kell szem előtt tartanunk, hogy bármilyen 
diétát, vagy edzést választunk is, a lényeg a 
fokozatosságban és a türelemben rejlik. Szem 
előtt kell tartanunk mindezt, hiszen bőrünk ru-
galmas ugyan, de a hirtelen súlyvesztés vagy 
gyarapodás visszafordíthatatlan károsodáso-
kat okozhat. Hiába fogyunk le az álomsúlyra, 
és edzünk minden nap, a legszálkásabb férfi 
vagy a legkarcsúbb nő sem mutat majd jól, ha 
méretben nem passzol rá a saját bőre. Akár az 
is előfordulhat, hogy az elért eredmény szinte 
nem is látszik majd.
Amennyiben már valamilyen okból elkövet-
tük ezt a hibát, és hirtelen szabadultunk meg 
nagy súlyfeleslegtől, bőrünk pedig megnyúlt, 
feszességét vesztette kipróbálhatunk pár 
módszert, melyek változó sikerrel segítséget 
nyújthatnak. Az egyik és legkényelmesebb a 
feszesítő krémek használata. Szinte minden-
hol kaphatóak és gyors javulást ígérnek, ez 
általában várat magára, de ez ne szegje ked-
vünket: a koffein és tengeri alga tartalmúak a 
leghatékonyabbak.

A legjobb tanács, mely feltétlen megfoga-
dandó: a szépítő víz! Egy átlagos felnőttnek 
szervezete egészségéhez napi 2-3 liter vizet 
kellene fogyasztania. Persze ez csupán egy 
átlag adat, melyet befolyásol a súly, a nem, az 
életmód és az életkor. Ha már víz, segíthetünk 
a helyzeten gyakori hideg-meleg vizes váltó-
zuhannyal is, ne riasszon el bennünket, csak 
eleinte kellemetlen, rövid idő alatt hozzá lehet 
szokni.
Egy másik fontos segítség a C-vitamin, hiszen 
bőrünk jelentős része kollagén, melynek előál-
lításához nélkülözhetetlen a legismertebb vita-
min szervezetünk számára. Ajánlott napi 1000 
mg-ot bevinnünk, amennyiben dohányzunk 
ez a mennyiség magasabb, mivel a C-vitamin 
semlegesíti a nikotint is. Direktebb módon is 
kezelhetjük még a kollagén problémáját, a leg-
több étrend-kiegészítőket forgalmazó cég re-
pertoárjában megtalálható a kollagén is. Kap-
szula formájában szedhető kollagént azonban 
időnként pihentetni kell, hogy ne szokjon hoz-
zá a szervezetünk.
Amennyiben előtte is edzettünk semmiképp ne 
hagyjunk fel ezzel a jó szokásunkkal, ajánlott 
súlyzós edzéseket végezni, hogy kitöltsük a 
megereszkedett bőrt. Némi tömegnöveléstől 
nem kell félni, egy picit nagyobb és tónusos 
női kar sokkal vonzóbb, mint egy vékonyabb 
ám petyhüdt, lógó bőrű. 
Végül a lényeg mindezek külön-külön vagy 
együttes alkalmazásán felül az idő. Ne számít-
sunk drasztikus, gyors változásokra, ha már 
nem volt meg a türelem, és hirtelen fogytunk, 
legyen türelmünk testünk újra szép, feszessé 
tételéhez!

Szabadi Martina Laura

Sokhelyütt tájékozódhatunk arról, hogy hogyan fogyjunk, azonban azt már kevésbé hang-
súlyozzák, hogy hogyan ne, és miért. Egészségtelenül gyors fogyás után, bőrünk elveszti 
üde, fiatalos mivoltát. A kirívóan nagy és hirtelen fogyás következményeit – például ha 
a fogyás több mint 20 kg – sok esetben csak plasztikai beavatkozással lehet orvosolni.

fotó: internet
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Sokan úgy gondolják az alvás csak időpazar-
lás, úgy vélik, nem lehet abból semmi baj, ha 
az alvás rovására megy az éjszakába nyúló 
munka vagy egyéb más tevékenység. Sokkal 
rosszabbul hat ránk az alváshiány, mint gon-
dolnánk! Az alváshiány betegségekhez vezet, 
tartós és teljes megvonása pedig az ember ha-
lálát okozza. A jó minőségű alvás segít, hogy 
megelőzzük a betegségek kialakulását, de ha 
mégis elkapott a megfázás, akkor is támaszt 
jelent, hogy lerövidítsük a lábadozási időt. 
Az alvásmegvonás keményen felboríthatja a 
szervezetben a különféle ingerületátvívő anya-
gok és hormonok egyensúlyát, ezáltal sokkal 
könnyebben megbetegszünk. Hosszabb tá-
von, azok között, akik nem alszanak eleget, 
nő a daganatos megbetegedés, az elhízás, 
az immunhiányos állapotok és a cukorbeteg-
ség kialakulásának veszélye. A gherin nevű 
hormon az éhségérzésért, a leptin hormon a 
jóllakottság érzésért felelős. Mindkét hormont 
megzavarhatja az alváshiány, ennek hatására 
pedig sokkal éhesebbnek érezzük magunkat, 
és nehezebben jóllakottnak. A stresszhormo-
nok magas szintje miatt jobban vágyakozunk 
a zsírban és szénhidrátban gazdag ételekre. 
Mindemellett a szorongásra való hajlamot 
is erősíti. Agyunk perifériás kérgébe is keve-

sebb vér jut, ami a döntések meghozataláért 
felelős, ezáltal pont oda jutunk, hogy munka 
és tanulás közben jelentkezhetnek koncent-
rációs zavarok, döntésképtelenek leszünk, és 
nem merünk tervezni sem. Bőrünkön is ész-
reveszünk elváltozásokat, ugyanis a rosszabb 
alvás miatt sokkal magasabb lesz a kortizon-
szint, a kortizol pedig a bőr kollagéntartalmát 
bontja le. Ezáltal bőrünk nem fogja magát jól 
tartani, kevésbé lesz hidratált, azaz felgyorsul 
az öregedés, és sérülés esetén sem tud gyor-
san regenerálódni. 
Életkorfüggő, hogy kinek hány óra alvásra 
van szüksége, 7–9 óra alvás lenne elegendő 
egy fiatalfelnőttnek. Ez persze irányadó érték, 
melyet egyes emberek életmódja és egészsé-
gi állapota módosíthat. Túlzásba sem szabad 
esni, a több mint kilenc órányi alvás esetében 
fáradtabbnak érezhetjük magunka. Az alvás 
akkor lesz kellemes és pihentető, ha a napi te-
endőinket úgy rendezzük, hogy mindig ugyan-
abban az időpontban feküdjünk le aludni és 
felkelni is ugyanakkor kellene. 
A jó minőségű és kellő mennyiségű alvás az 
egészség kulcsa!

Harangi Tünde

az alváshiány – az egyik legsúlyosabb 
egészségügyi ProbléMa a XXi. században

Alvás során az immunrendszerünk, sejtjeink újra csúcsformába kerülnek, ezáltal hatéko-
nyabban védenek meg a kórokozóktól. Ha ezt tudjuk, miért nem alszunk eleget?

fotó: internet
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robban vagy neM robban? - ez itt a kérdés

Dr. Siménfalvi Zoltánnal, az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet igazgatójával be-
szélgettünk a porrobbanás témaköréről.

Hogyan kapcsolódik a porrobbanás a tan-
szék kutatási irányvonalába? 
Tanszékünk kutatási területének négy alap-
pillére van. Foglalkozunk vegyipari műveleti 
kutatásokkal, továbbá nyomástartó edények-
kel, csővezetékekkel kapcsolatos szilárdsági 
vizsgálatok kérdéskörével, profilunkba tarto-
zik még a környezetvédelem és életciklus-
elemzés területe, valamint a túlnyomás, illet-
ve a robbanás elleni védelem tárgyköre. Ez 
a négy terület nem csak a kutatási, hanem 
az oktatási profilunkat is jellemzi. A tanszék 
alapítása óta eltelt több mint 50 évnek jelen-
tős kutatási irányvonala a biztonságtechnikai 
kérdéskör. Ezalatt nem a klasszikus köztudat-
ban élő biztonságtechnikát kell érteni, mint 
például a vagyon- és autóvédelem, hanem az 
ipari környezet, főleg technológiai folyamatok 
túlnyomásos rendszereinek védelmét.

A porrobbanás milyen rendszerekben ala-
kulhat ki? 
A porrobbanások általában olyan rendsze-
rekben történnek, amelyekben különböző 
szemcseeloszlású szemcsés anyaghalmaz 
szállítása, kezelése, aprítása történik – pél-
dául az élelmiszeriparban vagy a gyógyszer-
iparban.

Hogyan kell ezt pontosan elképzelni? 
A szemcsés, illetve porjellegű anyaghalma-
zok szállítása, kezelése közben robbanóké-
pes porkoncentráció is kialakulhat. Ha a por 
robbanóképes, akkor nem zártható ki, hogy 
bekövetkezik a robbanás. A robbanáshoz 
és az égéshez három alapfeltételt szoktunk 
felsorolni. Egyik a robbanóképes közeg 
jelenléte, amely ebben az esetben adott, 
hiszen nem tudjuk kizárni a technológiai 
folyamatból. A másik, egy olyan környezet, 
amely táplálja az égést, klasszikusan ezalatt 
a levegő, illetve az oxigén jelenlétét értjük. 
Legtöbbször a gyártók nem engedhetik meg 
maguknak azt a hatalmas többletköltséget, 
amely a technológia inert gáz (pl. nitrogén) 
környezetben történő megvalósításából 
adódna. A harmadik feltétel a gyújtóforrás, 
amely jelenlétének a kockázatát ugyan csök-
kenthetjük, de kizárni nem tudjuk. 
Ennek megfelelően egyetlen esélyünk ma-
rad, számolni a robbanás bekövetkeztével. 
Méretezzük úgy a szerkezetet, hogy ha 
a porrobbanás bekövetkezik, akkor az ne 
jelentsen veszélyt az ott dolgozókra és a 
környezetre, mivel egy keresztmetszet meg-
nyitásával (hasadópanel, hasadótárcsa) el-
vezetjük a robbanás hatását. A készülékünk 
ekkor nem károsodik, mivel annak méretezé-
se a közeg robbanási végnyomásánál – po-
roknál ez 8-10 bar túlnyomás – kisebb, egy 
úgynevezett redukált nyomásra történt.

Miből áll a tanszék ezzel kapcsolatos te-
vékenysége?
A méretezésen túl a porrobbanásban részt-
vevő robbanóképes porok jellemzőinek 
meghatározása is beilleszkedik a Tanszék 
munkásságába. Több évtizedes tapasztalat 
alapján gyűlt össze rengeteg információnk 
a témával kapcsolatban, amelyekből egy 
projekt keretében elkészítettük a „Por- és 

Fotó: Stumphauzer Laura
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gázrobbanás elleni védelem” c. elektronikus 
jegyzetet. Egy TIOP1  pályázat segítségével 
szereztünk be, és több mint két éve üzemel-
tettünk egy robbantókamrát, amely az egyet-
len a közép-kelet-európai környezetben, 
amellyel szabványos kísérleteket tudunk 
végezni a porok robbanási tulajdonságainak 
megállapítására. A készüléket az oktatás, a 
kutatás és a bevételszerző tevékenységek 
során is sikeresen fel tudjuk használni, va-
lamint a berendezésnek köszönhetően meg-
nőtt az ipari partnereink száma is. Az egyik 
doktoranduszunk kutatási témája is ehhez a 
laborberendezéshez kapcsolódik. Mikáczó 
Viktória arra próbál rávilágítani, hogy mi tör-
ténik, ha egy épületen belüli védelem esetén 
nem csak egy felületet nyitunk a készüléken, 
hanem egy lefúvóvezetéken keresztül kive-
zetjük a szabadba a robbanási nyomást. A 
szabványok ugyan foglalkoznak a kérdéskör-
rel, de biztonságos megoldásként csak egye-
nes, vagy legfeljebb 20o-ban eltérített irányú 
csőkivezetést engednek használni. Az ipar-
ban nagyon sok technológiai környezet van, 
amikor ezt nem tudjuk megvalósítani. Dr. 
Szepesi Gábor egyetemi docens kollégám-
mal közös témavezetésünkkel azt vizsgáljuk 
szimulációkkal és kísérletekkel, hogy ebben 
a vezetékben kialakuló folyamatok milyen 
hatással vannak a porrobbanás lefolyására, 
valamint a készülék szilárdságára.

Mik a terveik a jövőre nézve, a porrobba-
nással kapcsolatban?
A Veproil Kft.-vel közösen elhatároztuk, hogy 
a por- és gázrobbanás témakörében egy 
kompetencia központot hozunk létre, mivel 
mindkét fél ezen a területen ismert és elismert 
tevékenységet folytat. A közeljövőben pályá-
zatot kívánunk benyújtani a GINOP 2.3.3-15 
„Kutatási infrastruktúra megerősítése - nem-
zetköziesedés, hálózatosodás” c. felhívás-
ra, amelyben olyan laboratóriumfejlesztést 
tervezünk, amellyel képesek lennénk teljes 
spektrumú porvizsgálat elvégzésére. Partne-
rünk segítségével olyan területekről remélünk 
K+F megbízásokat, ahol folyamatos alap-
anyag fejlesztés történik, ilyen elsődlegesen 
a gyógyszeripar, ahol minden új fejlesztésü-
ket be kell vizsgálniuk robbanási képesség 
szempontjából.  Célunk a magas színvonalú 
kutatások mellett az, hogy a magyar és a kör-
nyező országok vállalatai ne nyugat-európai 
és tengerentúli laboratóriumokhoz fordulja-
nak vizsgálatokat végezni, hanem inkább a 
mi laborunkat kérjék fel erre.

Boldizsár Csongor1. TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005

Fotó: Stumphauzer Laura
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zoMbik a FilMvásznon és a tv kéPernyŐn

Valóban reneszánszukat élik a zombis filmek? Vagy az élőhalottak midig is jelen voltak a 
filmiparban? Cikkünkben e kérdést boncolgatjuk.

Bár tény, hogy az utóbbi időben nagyon sok 
sorozat és film jelent meg, mely témája egy 
zombi apokalipszis, mégis azt kell monda-
nunk, hogy az idők során sosem volt hiány 
zombis filmekből. Annak ellenére, hogy az 
alap sztori – vagyis a zombik fel akarják falni 
az embereket – hellyel közel mindig, egyezik, 
a filmek nagyon eltérőek. Általában a zom-
bik lassúak és „buták”, ám sok film feszegeti 
már ezt az alapkategóriát. A Legenda vagyok 
című alkotásban pl. gyors és tanulékony 
zombikat láthatunk, a 2010-es Tébolyultak 
című produkcióban pedig már eszközöket is 
használtak a lények. Még egy nagy egyezés, 
hogy a zombik mindig gonoszak és kiirtan-
dók, mely kategóriát ugyancsak megtör az 
Eleven testek, ami nem csak abban forma-
bontó, hogy a zombik szemszögét is megis-
merjük, hanem az ellenszerrel is előáll, ami 

ugyancsak nem megszokott. Az alkotások 
sora szinte már végtelen, azt, hogy mennyire 
szubjektív és eltérő a műfaj megítélése, jól 
tükrözi, hogy bár számtalan online felületen 
találunk zombis filmrangsorokat, a listák csak 
néhol fedik egymást, a sorrend pedig minden 
esetben eltérő. Éppen ezért itt a MEgazinos 
listánk, ahol a rangsorolás már a ti dolgotok. 
A sokak szerint műfajteremtő, és talán a 
legelső zombis film az 1968-ban megjelent, 
Az élőholtak éjszakája. Majd egészen 1978-
ig kellett várni A holtak hajnalalára, melyet 
2004-ben ismét feldolgoztak, így választ-
hatjátok a kevésbé retro alkotást is. Ezt kö-
vette a Gonosz halott-trilógia (1981, 1987, 
1992), a Re-Animator (1985), Az élőholtak 
visszatérnek (1985), a Hullajó (1992), és a 
Dellamorte Dellamore (1994). 2002-ben új 
irányt vettek a zombis filmek, megérkezett 
a 28 nappal később, mely újraírta a műfajt, 
megjelenik a fertőzés, mint kiváltó ténye-
ző, a zombik már nem csupán élőhalottak, 
és a mozgásuk is felgyorsul. Ugyan ebben 
az évben debütált A kaptár, mely 5 részt is 
megélt (2005, 2007,2010, 2012). Mindössze 
két évet kellett várni a Haláli hullák hajnalá-
ra. Majd jön a Holtak földje (2005), A Fido 
- Hasznos a zombi a háznál (2006), a [rec] 
(2007), a 28 héttel később (2007), a Legenda 
vagyok (2007), a Pontypool – A zombik váro-
sa (2008), a Kutyaház (2009), a Náci zombik 
(2009), a Zombieland (2009), a Tébolyultak 
(2010), a Ház az erdő mélyén (2011), a Z vi-
lágháború (2013) és az Eleven testek (2013).

28
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A sok film és dátum láttán tehát bátran ki-
jelenthetjük, hogy az Alkonyat és egyéb 
vámpíros filmek és sorozatok vesztét nem 
az új zombireneszánsz okozta, és helycse-
re sem történt. A leheletnyi kihagyásokat le-
számítva, szinte évente kijött egy új film, így 
nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a zombik 
mindig is közünk jártak – ha csak a filmvász-
non is. Ugyanakkor felettébb új jelenség, 
hogy a filmek mellé berobbantak a zombis 
sorozatok is. 
Bár A félem maga című 2008-ban debütált 
sorozat 6. része zombis – amelyet egyéb-
ként érdemes megnézni –, mégis azt kell 
mondanunk, hogy az első ízig-vérig zombis 
horror sorozat a 2010-ben indult The Walking 
Dead. A sorozat alapjául Robert Kirkman, 
Tony Moore és Charlie Adlard azonos című 
képregénye szolgált. Sikerét jelzi, hogy már 
kezdetekben nagy hazai rajongótáborra tett 
szert, annak ellenére, hogy csak online és 
angol nyelven volt elérhető a produkció. Majd 
szép lassan beindult a szinkron és a tv-ben is 
nézhettük a részeket. Sőt a 6. évad október 
11-ei világpremiere után mindössze egy na-
pot kellett várnunk, hiszen 12-én már a FOX-
on nézhettük a magyar változatot. A sorozat 
folyamatosan nézettségi rekordokat dönt az 
Egyesült Államokban. Az 5. évad első részét 
például 17,3 millióan nézték. Persze nem 
véletlen a jó végkifejlet, a sorozat rendezője 
és forgatókönyvírója az a Frank Darabont, 
akinek neve ismerős lehet a Remény rabjai, 
vagy a Halálsoron című alap művek kapcsán. 
Idén megérkezett a Fear the Walking Dead, a 
The Walking Dead társ-sorozata is, mely Los 
Angelesben játszódik, és a korábban említett 

sorozattal ellentétben a zombi apokalipszis 
kezdeti állapotait mutatja be. A sor itt még 
nem ért véget, hiszen most debütál a Fear 
the Walking Dead: Flight 462, mely a Fear the 
Walking Dead websorozata. A sorozat a The 
Walking Dead 6. évadával párhuzamosan 
lesz látható. A szintén a kezdeti időszakban 
játszódó, 16 epizódos sztori helyszínéül pe-
dig egy repülőgép szolgál, ahol természete-
sen helyett kapott néhány fertőzött személy 
is. Érdemes figyelni, ugyanis a sorozat egyik 
szereplője a Fear the Walking Dead 2. évadá-
nak állandó karaktere lesz.
A zombis sorozatok kapcsán meg kell emlí-
tenünk a 2014-ben indult The Strain – A kór 
című produkciót. Valamint szintén ebben az 
évben debütált a Z, mint zombi, ami helyen-
ként humorral vegyíti a zombi apokalipszist, 
és 2. évada jelenleg is fut. 2015-ben pedig 
útjára indult az iZombie.
A rengeteg sorozat és a leforgatott évadok 
láttán, egyre inkább helyesnek tűnik a kijelen-
tés, miszerint a zombik reneszánszukat élik, 
ha a mozikban nem is, de a tv képernyőkön 
biztosan.

Báthori Kinga

fotó: internet
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véget ért az idei jaMeson cineFest

A 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjátadó gáláján átadásra kerültek 
a fesztivál díjai. A Művészetek Házában tartott rendezvény után újra levetítésre került Gaspar 
Noé Love című filmje, és a fesztivál zárófilmje, a Mélyütés.

Az idei CineFest szeptember 12. és 21. között 
került megrendezésre. Fő témája a western volt, 
így a versenyfilmek mellett olyan klasszikusokat 
is láthattunk, mint a Volt egyszer egy vadnyugat, A 
Jó, a Rossz és a Csúf vagy A vad banda.
Olyan nagy volt az érdeklődés a filmek iránt, hogy 
legalább fél órával hamarabb kellett érkeznünk, 
ha be akartunk férni egy-egy vetítésre. A későn ér-
kezők a lépcsőn álló sor legvégén reménykedtek 
abban, hogy esetleg a kevésbé kényelmes első 
sorokban lesz még hely számukra is. Mondanom 
sem kell, a termekben sehol nem maradtak üre-
sek a székek.
Megadva az esélyt azoknak, akik lemaradtak a 
kissé zsúfolt premierekről, minden filmet kétszer 
vetítettek le. Bár sokak szerint harmadjára is nagy 
lett volna az érdeklődés, ilyen kiváltságban csak a 
Love című film részesült, amelyet a fullasztó me-
leg ellenére is végigült a közönség.
A Filmfesztivál igazgatója, Bíró Tibor nyitóbeszé-
dében elmondta, hogy az utóbbi évekhez mérten 
eddig az idei fesztiválra látogattak el a legtöbben. 
A gálán összesen 10 díjat osztottak ki a fiatal ren-
dezők között, amit a legtöbb díjazott személyesen 
vett át, néhányan pedig levélben vagy videó üze-
netben köszönték meg munkájuk elismerését.

A nyertes filmek listája 

Pressburger Imre-díj, a CineFest fődíja:
Mustang
Rendezte: Deniz Gamze ERGÜVEN

Zukor Adolf-díj, a CineFest nagydíja:
Tangerine
Rendezte: Sean Baker

Dargai Attila-díj, Animációs film szekció fődíja:
Limbo-Limbo Travel
Rendezték: Kreif Zsuzsanna, Zétényi Borbála

Dokumentumfilm szekció fődíja:
Valami jobbra várva
Rendezte: Hanna Polak

Kisjáték– és kísérleti film szekció fődíja:
Figyeljenek!
Rendezték: Hamy Ramezan, Rungano Nyoni

Közönségdíj:
Tangerine
Rendezte: Sean Baker

Nemzetközi Ökomenikus Zsűri:
Superwelt
Rendezte: Karl MARKOVICS

Nemzetközi Ökomenikus Zsűri Különdíj:
Miért én?
Rendezte: Tudor GIORGIU

Fipresci-díj:
Aferim!
Rendezte: Radu JUDE

C.I.C.A.E.-díj (International Confederation 
of Art Cinemas):
Mediterranea
Rendezte: Jonas CARPIGNANO

Meg kell még említenünk az Életműdíjat is, ame-
lyet idén ünnepélyes keretek között adtak át Clau-
dia Cardinale-nak a filmfesztivál megnyitóján.

Tóth Evelin
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négy FilMet Mutattak be a cineFest-en

a roMa-kéP PrograM keretében

Az immár tíz éve megrendezésre kerülő ROMA-KÉP program keretében négy film került bemu-
tatásra a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál keretében.

A Bölcsészettudományi Kar Kulturális és Vi-
zuális Antropológiai Intézete és a CineFest 
évek óta működik együtt. A Miskolci Egyetem 
vezetői és a filmfesztivált szervező Cine-Mis 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ezt a már 
eddig is gyümölcsöző együttműködést kíván-
ták magasabb szintre emelni, amikor év elején 
együttműködési megállapodást írtak alá.
Ebben a CineFest-et szervező Cine-Mis Non-
profit Kft. vállalta, hogy évente egy alkalommal 
pályázatot hirdet a Kulturális és Vizuális Ant-
ropológiai Intézet hallgatói részére egyszeri 
150.000 forintos filmes támogatási összeg 
elnyerésére. A támogatásra kizárólag aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező kulturális 
antropológia szakos hallgatók pályázhatnak. 
A pályázók szakmai zsűri előtt prezentálják 
filmterveiket. A zsűri a legjobb filmterv rende-
zőjét részesíti támogatásban, ennek fejében a 
pályázat nyertese vállalja, hogy a bemutatott 
filmterv alapján a következő év augusztus 1-ig 
elkészíti a filmjét. Az elkészült alkotás premier-
jére a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztiválon, versenyen kívüli szekcióban 
kerül sor.
Ez most is megtörtént, így a CineFest szakmai 
zsűrijének döntése nyomán ezt az összeget 
Doszpoly Roland, másodéves mestreszakos 
kulturális antropológus-hallgató nyerte. Ő 
egyébként egyike azoknak a tehetséges hall-
gatóknak, akiknek már idén is bemutatták a 
filmjét a ROMA-KÉP program keretében.
A Smogcity előre lép című kisfilmet Doszpoly 
Roland rendezte, amely egy feltörekvő kazinc-
barcikai rap-zenekar első lépéseit örökítette 
meg a siker felé. Kállai Barbara és Nagy Lilla 
filmje, a Ritmuszavar egy klasszikus zené-
vel foglalkozó családban élő lányról szól, aki 
azonban a modern zene felé fordul. A film 

azt a kérdést feszegeti, vajon megkapja-e 
ugyanazt a támogatást, amelyet a klasszikus 
zenei vonalat továbbvivő fiútestvére. A Nem 
tudtam megfújni a trombádát című alkotás a 
zene erejéről szól: a mélyszegénységben élő, 
a gyermekek jövőjét központba helyező csa-
ládban a 10 éves Szilveszter trombitálni kezd. 
Takács Bence filmje, a Kötelesség pedig egy 
roma rendőr életébe és problémáiba enged 
betekintést.

OTTHONUNK MISKOLC
A Jameson CineFest és a Kulturális és Vizu-
ális Antropológiai Intézet együttműködését 
kiszélesítve a Filmalap az Intézettel közösen 
egy dokumentumfilmes workshopot hirdetett. 
A tervezett filmkészítő műhely végül a Nemze-
ti Együttműködési Alap támogatásával 3 rövid 
dokumentumfilm formájában tárta fel a görög, 
a szlovák és a bolgár kisebbség miskolci múlt-
ját, történetét. A filmek nagy sikert arattak a 
szakma és a közönség körében is. A bemu-
tatón jelen voltak a filmeket készítő diákok – 
Nagy Lilla, Kállai Barbara, Doszpoly Roland 
és Sütő Dávid Pelé –, a programot vezető R. 
Nagy József, a Kulturális és Vizuális Antropo-
lógiai Intézet tanára, sőt a szereplők közül is 
eljöttek néhányan.

Török Zsuzsanna
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átalakult horizont

Szeptember 11-én jelent meg a Bring Me the Horizon ötödik stúdió albuma That’s the Spirit 
címmel, és a formabontó változás mellé még egy fantasztikus hírt is kaptak a magyarországi 
rajongók.

Komoly átalakuláson van túl a sheffiledi Bring 
Me the Horizon, hiszen legújabb albumuk, a 
That’s the Spirit finom szólva is eltér az angol 
metalcore zenekar eddigi munkásságágától. 
A megszokott melankólia, az erőteljes és ki-
robbanó scream-ek ezúttal háttérbe szorultak, 
helyettük a könnyebben emészthető és éne-
kelhető, ritmusos, elektronikával megspékelt 
dalok dominálnak az új korongon. 
A változás nem volt meglepő, hiszen a két 
éve megjelent Sempiternal már kevésbé volt 
agyalapi mirigy- és dobhártyaszaggató, mint a 
2010-es There Is a Hell, Believe Me, I've Seen 
It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret  
vagy a Suicide Season. Az együttes nem tit-
kolt szándéka volt, hogy saját határaik mellett 
a hallgatóság körét is szélesítik, és egy egyedi, 
mindenki számára fogyasztható metalcore ze-
nét akarnak létrehozni, úgy, hogy nem vesztik 
el a rájuk jellemző lázadó melankóliát. 
A rajongók hozzászoktatása egy kevésbé erő-
szakos albumhoz már jóval az új album meg-
jelenése előtt elkezdődött. A 2013-as Sem-
piternal tökéletes előfutár volt, hiszen a Can 
You Feel My Heart-tal, a Shadow Moses-szel 
vagy a Sleepwalking-gel át tudták adni azt a 
világot, amelyet a ketamin függősége miatti 
elvonón Oliver Sykes átélt. Már itt érzékelhető 

volt, hogy az elektronika és az ének szép las-
san átveszi a zúzás és az üvöltés szerepét. A 
fogadtatás minden várakozást felülmúlt, és a 
Sempiternal kiválóan taposta ki az utat a That’s 
the Spirit előtt. És amit sejthettünk 2013-ban, 
most be is bizonyosodott: a hangszálműtétek 
sokaságán átesett frontember és bandája ez-
úttal egy visszafogottabb, ritmusosabb, olykor 
lassabb slágereket tartalmazó albumot dobott 
a piacra, amelyben csak néhány szám erejéig 
érezhető az a kilátástalan és elképesztő len-
dület, amely jellemző volt a BMTH-ra. Az olyan 
slágereket, mint a Drown, a Happy song, a 
Throne vagy a True Friends, amelyek a régi 
időket próbálták megidézni, a banda már a CD 
megjelenése előtt elérhetővé tette, és a komo-
lyabb változásokat mutató dalokat egészen a 
premier napjáig titok övezte. Valószínűleg ők is 
tartottak a fogadtatástól, de összességében el-
mondhatjuk, hogy az olyan dalok, mint a Run, 
a What You need, a Follow you vagy az Oh no 
létjogosultsága is érthető az albumon, helyük 
van ott, és egészen mutatós hírnökei az elkö-
vetkezendő időknek. 
A That’s the Spirit albumot sokszor újra kell 
hallgatni, ízlelgetni kell, hogy megszokjuk új 
hangvételét, de ha befogadjuk, és megtaláljuk 
benne a régi dalok üzeneteit, akkor tudatosulni 
fog majd bennünk, hogy a világ egyik legsike-
resebb metalcore bandája ismét egy fontos al-
bumot tett le az asztalra.
És ha már új stúdióalbum érkezett, új világ-
körüli turné vette kezdetét. Sajnos a listán a 
tavalyi VOLT Fesztivál után ezúttal nincs rajta 
Magyarország, de nem kell csüggednie senki-
nek, hiszen a banda a bécsi Gasometer-ben 
játszik majd november 5-én. Kihagyhatatlan 
koncertélmény mindenki számára. Ott leszel? 
Igen? That’s the Spirit!

Keszi Bálint

Fotó: internet 
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Idén is több száz hallgató mérhette össze tudá-
sát kicsivel több, mint egy tucat sportágban a 
Miskolci Egyetemi Sportnapon, amely Magyar-
ország egyik legnagyobb sporttal kapcsolatos 
egyetemi diákrendezvénye. Ahogy az előző 
években megszokhattuk, most is a kispályás 
labdarúgás volt a legnépszerűbb sportág csa-
patszinten, de a buborék foci, a csocsó és a 
darts is szépszámú versenyzőt és nézőt von-
zott. Mindezek mellett még olyan versenyszá-
mokban mérhették össze tudásukat a csapa-
tok és az egyéniben indulók, mint a tenisz, a 
streetball, a strandröplabda, az asztalitenisz, a 
sakk vagy a tollaslabda. Az idő kegyes volt a 
szervezőkhöz, nem volt sem túl hideg, sem túl 
meleg, így ideális körülmények között vehette 
kezdetét a rendezvény a reggeli órákban. 
Az egyik legtöbb versenyzőt felvonultató és 
mindemellett legkülönlegesebb sportág idén 
is a hétpróba volt. Az Atlétikai Központ, amely 
végleges formájában tavaly került átadásra, 
idén komplett eszközparkjával nemzetközi 
szintű versengést biztosított az atlétáknak, 

indulóknak. Természetesen minden évben 
akadnak olyanok, akik nem a „klasszikus” ver-
senyszámokban mérik össze tudásukat, ha-
nem, gondolva társaikra, főzőtudományukat ál-
lítják csatasorba. Gulyás, vadas, ragulevesek, 
pörköltfélék is kerültek az asztalra a nap és a 
rendezvény végére, komoly fejtörést okozva 
ezzel a szakértő zsűrinek. Kellemesen elfárad-
va, sikerekkel és barátságokkal gazdagodva 
ért véget idén is a Sportnap, amely évről évre 
egyre színvonalasabb rendezvénye az egyete-
mi életnek. A szervezők számára külön öröm 
volt, hogy rengeteg, az egyetemünkre frissen 
beiratkozott elsőéves hallgató tisztelte meg 
jelenlétével a rendezvényt. Az eddigi évekhez 
képest idén jóval több volt az olyan elsős diák, 
aki nem csak megtekintette és élvezte a küz-
delmeket, de részt is vállalt, és versenyzőként 
indult el a megmérettetésen. A karok közötti 
verseny első helyezettje idén a Gépészmér-
nöki és Informatikai Kar lett. Gratulálunk nekik!

Nagy Tomi

a Mozgásé volt a FŐszereP

Szeptember 23-án, szerdán rendezték meg az idei Miskolci Egyetemi Sportnapot, egy, a 
hagyományok szerint kötelezően sporttal töltendő, tanítás nélküli munkanap keretében.

fotó: Stumphauzer Laura
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a selMeci diákhagyoMányok éve

Miért adták be a pályázatot? Mi volt a mo-
tiváció? 
Az UNESCO által 2003-ban létrehozott szel-
lemi kulturális örökség megőrzéséről szóló 
egyezmény szerint az egyezményhez csat-
lakozott állam azonosítja és nyilvántartja a 
területén található szellemi kulturális örök-
ség-elemeket. Az egyezmény célja az önálló 
kulturális arculattal rendelkező közösségek 
identitásának megerősítése, ezáltal a kul-
turális sokszínűség kölcsönös elismerése, 
valamint a nem tárgyiasult és gyakran kiha-
lással fenyegetett kifejezési formák jelentő-
ségének tudatosítása. Ennek értelmében a 
Magyarországon élő közösségek, csopor-
tok vagy egyének a saját szellemi kulturális 
örökségükként elismert elemeket javasolhat-
nak felvenni a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére. 
A selmeci diákhagyományok olyan értéke-
ket közvetítenek a hagyományokat őrző és 

ápoló diákközösségek szá-
mára, mint a hazafiasság, 
bajtársiasság, közösségtudat, 
szakmaszeretet, amelyek pél-
daértékűek lehetnek mindenki 
számára a mai, modern, érték-
válsággal küszködő világunk-
ban. Ezeknek a tradícióknak 
a fennmaradása érdekében 
mindig szükség volt – és nap-
jainkban még inkább szükség 
van – a tudatos hagyományőr-
zésre, azért, hogy a következő 
nemzedékek számára is meg-
élhető maradjon ez a szokás-
rendszer.
Úgy gondoltuk, hogy a szel-

lemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére 
való felkerülés még jobban erősítené ezt a 
törekvést, és lehetőséget adna arra, hogy 
a selmeci diákhagyományok az utódintéz-
ményeket befogadó városok, Sopron és 
Miskolc lakosságának, önszerveződő közös-
ségeinek körében megbecsülendő és meg-
őrzendő értékként kerüljenek a köztudatba, 
illetve, hogy mind az utódintézmények hall-
gatósága, mind a befogadó városok közötti 
kapcsolat, kommunikáció, együttműködés is 
tovább erősödjön.
A selmeci diákhagyományok társadalmi mé-
retű megismertetésével arra szerettük volna 
felhívni a figyelmet, hogy a mai ifjúság kö-
rében is lehet időtálló értékeket megtartani 
és továbbvinni, hozzájárulva ezzel az egész 
társadalom értékrendjének alakításához. 
Ezért adtuk be a pályázatot.

2014-ben a selmeci diákhagyományok felkerült az uNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére. Szendi Attilától, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezető-
jétől érdeklődtünk, miben is lesz más a 2015–16-os év.

fotó: Rostás László
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Milyen rendezvények voltak és lesznek 
még a Selmeci Diákhagyományok Éve 
2015–16 rendezvénysorozaton belül?
A jegyzékre való felkerülés kötelezettségek-
kel is jár, például azzal, hogy a felkerült örök-
ség-elemet minél szélesebb körben ismertté 
kell tenni. Ennek a törekvésnek a megva-
lósítása érdekében döntöttünk úgy, hogy a 
2015–16-os évet a Selmeci Diákhagyomá-
nyok Évének nyilvánítjuk, és egy miskolci, 
illetve soproni diákhagyományokat népsze-
rűsítő rendezvénysorozattal teszünk eleget 
ennek a kötelezettségnek. A programsorozat 
célja, hogy megismertesse a Selmeci diák-
hagyományok által képviselt értékeket a két 
város és régiója lakosságával, tanulóifjúsá-
gával, újramozgósítsa az egykori hallgatókat. 
A Selmeci Diákhagyományok Éve nyitóren-
dezvényére, amely a két utódintézmény ha-
gyományőrző diáktársaságainak közös meg-
nyitója volt augusztus 17-én, Selmecbányán, 
a 25. Selmeci Diáknapok első napján került 
sor. A megnyitót a Miskolci Egyetem rektora, 
prof. Dr. Torma András tartotta. A Bursch sá-
tor a Campuson elnevezésű következő prog-
ram szeptember 25-én zajlott le, helyszíne 
az egyetemvárosi műfüves pályán felállított 
sátor volt. Októberben, Sopronban lesznek 
népszerűsítő programok, ahol Hagyomány-
történeti hétvégét és Hagyományos „Őszi 
Czéczót rendeznek” az erdész diákhagyo-
mány-őrző társaságok.
2016 elejére „A selmeci diákszokások élő 
hagyománya” tematikájú vándorkiállítás lét-
rehozását tervezzük Miskolcon és Sopron-
ban is. 2016 tavaszán pedig tovább folyta-
tódik az eseménysorozat mindkét városban. 
Miskolcon A jókedvű bALEK – a barátságos 
Firma program keretében a város középisko-
lásai számára, míg a Balekfogadástól a Sza-
lamanderig című rendezvénnyel a város és 
régió lakosságának szeretnénk bemutatni a 
ma is élő selmeci diákszokásokat. Ugyanígy 
Sopronban is lesznek hasonló céllal szerve-
zett programok.

Milyen az érdeklődés a diákok és a taná-
rok részéről?
A programsorozatot elsősorban a város és 
a régió tanulóifjúsága és polgárai számára 
szerveztük, de tisztában vagyunk azzal is, 
hogy a selmeci diákhagyományok jelentősé-
gét, szellemi tartalmát a saját hallgatóink és 
oktatóink számára is be kell mutatnunk. Az 
eddigi rendezvények még inkább a diákha-
gyomány-őrző csoportokat összefogó, illetve 
a már végzett, volt hallgatóinknak szóltak. 
A következő rendezvényeinkkel szeretnénk 
megszólítani a nagyközönséget minél széle-
sebb körben. 

Hogyan fogják bemutatni az olyan esemé-
nyeket, amelyeket eddig csak a résztve-
vők tapasztalhattak meg, pl. egy szakes-
télyt?
A szervezők számára mindig kihívás, hogy a 
szellemi összetartozás jelképeit ne áldozzák 
fel a népszerűsítés oltárán. Mégis bizonyos 
elemek bemutatásával érzékeltetni szeret-
nénk azt a hangulatot, szellemet, amelyet a 
„beavatottak” rendezvényein lehet átélni.

Tóth Evelin

fotó: Rostás László
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A keresztrejtvény megfejtését október 28-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés III. évfolyam 
7. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket 
sem! A helyes megfejtést beküldők között 

3 db 8 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a ME-
HÖK felajánlásában. A nyerteseket a meg-
adott elérhetőségeiken, ill. Facebook-olda-
lunkon értesítjük a nyeremények átvételének 
módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak 
azok vehetnek részt, akik mindkét megfejtést 
beküldik!
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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.


