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és máris esélyes vagy a nyeremények egyikére!

A játék részleteit keresd a www.bankkartyaddalokosan.hu oldalon!  

ZSEBELD BE 
az értékes nyereményeket! 



A Miskolci Egyetem közéleti 
és hallgatói magazinja

5000 példányban

Prof. Dr. Torma András 
rektor

Konyári György

Rada János

Kiss Viktor

Somogyi Gyula

https://www.facebook.com/
me.megazin 

www.megazin.uni-miskolc.hu

megazin@uni-miskolc.hu

Báthori Kinga, Boldizsár 
Csongor, Kiss Viktor,
Keszi Bálint, Kovács Eszter, 
Nagy Tomi,
Ozsváth Cseke Gergő, 
Rada János, Schäffer Anett, 
Szabadi Martina Laura, 
Stumphauzer Laura,
Tóth Orsolya, Tóth Evelin

2064-3691 

megazin@uni-miskolc.hu

06-70-866-4618 
06-46-565-111/18-30

TT Play Kft.

Kapitális Nyomda

©  Miskolci Egyetem, 2015.
Minden jog fenntartva!

Megjelenik havonta

Felelős kiadó:

Főszerkesztő:

Szerkesztő:

Képszerkesztő:

Angol nyelvi lektor:

Facebook:

Web:

Hirdetés:

Munkatársak:

ISSN:

E-mail:

Telefon:

Digitális szerkesztés:

Nyomda:

Tartalomjegyzék
■  A régió egyeteme továbbra is a Miskolci Egyetem marad  / P 4

■  Nagy miskolci sikerrel végződött

 a MOL UPPP vetélkedője / P 5

■  Páratlan siker a VIII. Papp László Számviteli

 Esettanulmányi Versenyen  / P 6

■  Nemzetközi versenyen is az élmezőnyben / P 7

■  Amerikanisztika Kutatócsoport alakult  / P 8

■  Fordítás a XXI. Században / P 9

■  On-line képzési központ létesült  / P 10

■  Felvételi információk a 2016-os

 általános felvételi eljáráshoz  / P 11

■  „Néha elég egy laptop ahhoz,

 hogy hatást gyakoroljunk a világra.”/ P 12-13

■  Smart City programok

 és városmarketing lehetőségek / P 14-15

■  Lévay József Centenáriumi Emlékprogram

 és a Miskolci Egyetem / P 16-17

■  Cirmi Rádió Miskolc / P 18-19

■  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 ötletpályázata / P 20

■  Big Band fesztivál / P 21

■  Pályázatok-pályázzatok / P 22

■  Miutcánk.hu / P 23

■  The World Greets the New Year / P 24-25

■  Interjú Dombóvári István humoristával / P 26

■  Kézzel készített hógömb és mécsestartó  / P 27

■  Klímaváltozás / P 28-29

■  Amatőr Felolvasó Est a Bölcsészettudományi Karon/ P 30

■  Krampusz / P 32

■  A csoda Európába érkezik / P 33

■  A kollégiumok alatt / P 34

MEGAZIN
A MIskolcI EGyEtEM köZélEtI

és hAllGAtóI MAGAZINjA

2015. G
ó
lyA

sZá
M

III. év
fo

lyA
M
 5. sZá

M

6

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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4 fókuszban

A magyar felsőoktatás intézményrendszere 
mindeddig egyetemekre és főiskolákra tago-
lódott, és természetes, hogy az előbbi jelen-
tette a magasabb rangot. A felsőoktatási tör-
vény azonban nemrég megváltozott, és az 
egyetem és a főiskola mellett új elnevezést 
vezetett be a magyar felsőoktatásba, amely 
az ún. alkalmazott tudományok egyeteme, 
és amely nem egyenlő a hagyományos érte-
lemben vett egyetemmel – amilyen például a 
Miskolci Egyetem is.
A felsőoktatási törvény továbbra is határozott 
különbséget tesz egyetem és alkalmazott 
tudományok egyeteme között: az európai 
szintű tudományos tevékenységek folyta-
tása és az új tudás termelése a jövőben is 
az egyetemek feladata marad. Az egyetem 
elnevezés ennek megfelelően továbbra is 
szigorúbb feltételekhez kötött, amíg alkalma-
zott tudományok egyetemévé könnyebben 
válhat egy-egy intézmény: ehhez kevesebb 

tudományos fokozattal rendelkező oktató és 
kevesebb alapképzés, illetve mesterképzés 
is elegendő lehet.
Az új törvényi szabályozás eredményekép-
pen természetesen több olyan intézmény, 
amely eddig főiskola volt – például Egerben 
vagy éppen Kecskeméten –, a jövőben al-
kalmazott tudományok egyetemévé válhat, 
ami nem feltétlenül jelent valamifajta „egye-
temmé fejlődést”, hiszen az egyetem elneve-
zés a jövőben éppúgy kevesebb intézmény 
kiváltsága lesz, ahogy eddig is az volt. El-
mondhatjuk tehát, hogy Északkelet-Magyar-
ország egyetlen igazi egyeteme továbbra is 
a Miskolci Egyetem marad, és mint eddig, 
úgy 2016-ban is széles, szinte valamennyi 
területet átfogó képzési palettával várja a 
jelentkezőket.

Rada János

A régió egyeteme továbbrA is
A miskolci egyetem mArAd

Valóban gyarapodna a hazai egyetemek száma? A sajtóban számos efféle hír téveszt-

heti meg a hiányosan tájékozott – vagy éppen hiányosan tájékoztatott – közönséget, 

ezért érdemes tisztázni, milyen változás zajlik jelenleg a magyar felsőoktatásban, és mit 

is jelent pontosan: alkalmazott tudományok egyeteme.

A felsőoktatási törvény változása 
mindemellett megteremti a lehető-
séget, hogy a jövőben ún. közös-
ségi képzési központok (közösségi 
főiskolák) létesüljenek, országszer-
te 6-8 helyen, ahol egy-egy akkredi-
tált felsőoktatási intézmény folytat-
hat kihelyezett, a helyi igényeknek 
megfelelő képzést. A Miskolci 
Egyetem a jövőben Sátoraljaújhely 
és Ózd várossal együtt hozhat létre 
ilyen képzési központot.

Fotó: ME-GTK
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5Fókuszban

A MOL tehetségkutató UPPP 2015-ös ver-
senyére 55 országból 1114 csapat nevezett 
be, többségében nagynevű egyetemekről. Az 
első fordulóban a csapatok on-line szimuláció 
során egy valós élethelyzetben találhatták 
magukat: egy adott területet kellett megku-
tatniuk geológiai és geofizikai módszerekkel, 
majd a nyert adatok alapján a csapatoknak el 
kellett dönteniük, hogy hol szeretnének olajku-
tató fúrást indítani.
A választástól függött, hogy lesz-e olaj a ki-
szemelt kútban. Noha a kutatófúrások száma 
nem volt korlátozva, mégis alaposan meg 
kellett fontolniuk a csapatoknak, hogy hány 
kutatófúrást indítsanak, mert ez mind a való-
ságban, mind a szimulációban igen költséges 
művelet. Amennyiben egy csapat sikeresen 
megtalált egy olajtározó kőzetszerkezetet, 
eldönthette, hogy milyen módon és ütemben 
szeretné ezt termelő üzemmé továbbfejlesz-
teni. A játék fő célja az volt, hogy a kezdeti 500 
milliós dolláros virtuális Uppp-tőkéből ki tudja 
a legtöbbet profitálni a 21 nap alatt. Már eb-
ben a fordulóban is kiemelkedő teljesítményt 
mutattak a miskolci csapatok. Végül a TOP 
40-be 10 magyar csapat jutott be, ezek közül 
6 miskolci volt.
A második fordulóban a legjobb 40 csapatnak 
2 óra leforgása alatt kellett kitöltenie egy 100 
kérdésből álló on-line kvízt. A kérdések lefed-
ték a szénhidrogén-kutatás, -fúrás, -fejlesztés, 
-termelés és -feldolgozás témaköreit.
Az első és második forduló eredményeit sú-
lyozva összeadták. A termelési szimulációt 70 
százalékos, míg a kvízt 30 százalékos súllyal 
figyelembe véve 95,4 százalékos eredménnyel 
az első helyen végzett a Miskolci Egyetem Oil 
Fnatic csapata, melyet Karádi Ákos, Lengyel 
Nikolett és Szilvási Marcell alkotott. A többi 
miskolci csapat közül a Fantastic Tree (tagjai 

Farkas Kolos, Nádasi Endre és Tóth Zsolt) 
59,1 százalékkal a 6. helyet csípte el, de szo-
ros küzdelemben a 9. helyre zárkózott fel a 
Petroholics (Mezei Luca, Pásztor Ádám Viktor 
és Schultz Vera Magdolna alkotta) csapata is 
56,5 százalékkal.
A december 7-9. között tartott döntő Budapes-
ten zajlott, erre a rendezvényre a MOL-cso-
port hívta meg a 10 legjobb csapatot. A döntő 
során egy állásinterjún, majd a MOL által szer-
vezett számos csapatépítő programon is részt 
vettek a végső megmérettetésbe bejutott csa-
patok. Végül december 9-én a TOP 5 csapat 
egy prezentációval döntötte el a végső sorren-
det, a prezentáció fő témája az Északi-tenger 
és az ott felmerülő mérnöki problémák megol-
dása volt. A nyolcfős zsűrit nemzetközileg is 
elismert szakemberek alkották, de a több mint 
100 főből álló meghívott közönség soraiban is 
számos neves szakember foglalt helyet.

uni-miskolc.hu

Nagy miskolci sikerrel végződött

a mol UPPP vetélkedője

Az egyetem Oil Fnatic nevű csapata mind szakmailag, mind előadás-technikailag nagy sikert 

aratott az előadásával, ezzel elnyerve az első helyet és a vele járó 12 ezer eurós fődíjat.

Fotó: MOL UPPP
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6 fókuszban

Az esettanulmányok az egész világban elterjedt 
oktatás-módszertani eszközök, amelyek segít-
ségével a hallgatók egy valós vállalat konkrét 
problémájával kerülnek szembe. Az ilyen ver-
senyeken a tudományos kutatóműhelyekben 
tanuló hallgatók tanácsadókká válnak, hiszen 
nagyon rövid időn belül kell megoldásokat talál-
ni a gazdálkodók stratégiáját és operatív intéz-
kedéseit illető kérdésekben.
Így volt ez 2015. október 26–28. között is, 
amikor a Pécsi Tudományegyetem Gazdaság-
tudományi Kara és a Janus Pannonius Szak-
kollégium szervezésében immár nyolcadik al-
kalommal került megrendezésre a Papp László 
Számviteli Emlékverseny, ahol a Miskolci Egye-
tem Gazdaságtudományi Karának csapata az 
első helyen végzett.
A megmérettetésre érkező 4 fős csapatoknak 
24 óra állt rendelkezésére, hogy a TETT Mér-
nökiroda Kft. által biztosított esettanulmányban 
megfogalmazott kérdésekre egy vezetői össze- 
foglaló és egy 20 perces prezentáció keretében 
adjanak válaszokat.
A prezentáció napján a 12 csapatot 4 csoportba 
osztották, ahol 3-3 gyakorlott gazdasági szak-
értőkből álló előzsűri előtt kellett megvédeniük 
megoldásukat. A csoportok legjobbjai lehető-
séget kaptak, hogy megoldásukat a döntőben 
több mint tíz szakember előtt prezentálják.

A nyertes csapat tagjai: Balajti Péter (gazdálko-
dás és menedzsment alapképzési szak), Ger-
gely Zita (számvitel mesterszak), Oprável Kon-
rád (gazdálkodás és menedzsment alapképzési 
szak), Fodor Kitti (számvitel mesterszak). Ez a 
verseny azonban egy másik eredmény miatt is 
emlékezetes marad, egyetemünknek ugyanis 
lehetősége volt egy másik csapatot is indítania. 
Örömünkre szolgál, hogy ez a hallgatói csoport 
is bejutott a döntőbe, és ott az előkelő harmadik 
helyet szerezte meg. A harmadik helyezett csa-
pat tagjai: Bordás Gabriella (emberi erőforrások 
alapképzési szak), Morvai Dóra (pénzügy és 
számvitel alapképzési szak), Murányi Klaudia 
(pénzügy és számvitel alapképzési szak), Nagy 
Dóra (pénzügy és számvitel alapképzési szak).
A csapatok felkészítését Süveges Gábor ta-
nársegéd végezte. A Miskolci Egyetem Gaz-
daságtudományi Kara stratégiai feladatának 
tartja a tehetséges hallgatók felkarolását, is-
mereteik bővítését, képességeik fejlesztését. 
A verseny a „Társadalmi innováció generálása 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című, TÁM-
OP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító 
számú projekt finanszírozásával valósult meg.

uni-miskolc.hu

PárAtlAn siker A viii. PAPP lászló

számviteli esettAnulmányi versenyen

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának csapata nyerte meg a 2015. október 
26–28. között Pécsett megrendezett VIII. Papp László Számviteli Esettanulmányi Versenyt.

Fotók: Dr. Molnár László
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7Fókuszban

2015. november 3-5. között először rendezte 
meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Gaz-
daságtudományi Kara az Amber Road Inter-
national Compatition nevű versenyt, amelyre 
másik 5 egyetemmel együtt egyetemünk is 
meghívást kapott. A résztvevő csapatok a kö-
vetkező országokból érkeztek: Csehország, 
Lengyelország, Szerbia, Szlovákia és Magyar-
ország (Sopron és Miskolc). A teljes mérték-
ben angol nyelvű, kihívásokkal teli versenyen 
a hallgatókra 3 különböző megmérettetés várt 
logisztika, nemzetközi szállítmányozás és 
nemzetközi üzlet témakörökben.
A miskolci csapat tagjai: Balázs Bence (Lo-
gisztikai menedzsment mesterszak), Danás 
Edina (Logisztikai menedzsment mesterszak), 
Kojsza Gréta (Nemzetközi gazdálkodás alap-
képzési szak), Timkó Boglárka (Logisztikai 
menedzsment mesterszak). Az eredmény 

azért is kiemelkedő, mert a miskolci hallgatók-
nak ez volt az első lehetőségük arra, hogy egy 
teljes mértékben angol nyelvű esettanulmányi 
versenyen mérjék össze tudásukat hallgató-
társaikkal.

uni-miskolc.hu

Nemzetközi verseNyeN is az élmezőNybeN

Az első helyen végzett az Amber Road elnevezésű, angol nyelven megtartott esettanul-
mányi versenyen a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának csapata.

Fotó: uni-miskolc.hu
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A Kutatócsoportot a Kar oktatói részéről 
Dr. Horváth Emőke (Történettudományi In-
tézet), Dr. Sziszkoszné Halász Dorottya 
(Történettudományi Intézet) és Dr. Vraukó 
Tamás (Modern Filológiai Intézet) hozták 
létre. A Kutatócsoport alakuló ülése Horváth 
Emőkét választotta meg vezetőjének, és 
szervezetileg a Történettudományi Intézet-
be tagozódik.
A Kutatócsoport a Magyarországon még 
nem általánosan bevett, de a nemzetközi 
tendenciákkal rokon vonást mutató meg-
közelítést képvisel az Amerika-fogalom ér-
telmezését illetően, és ezzel új lehetőséget 
tár fel a kutatások terén. Az amerikanisztika 
fogalmába integrálja Észak-Amerika (USA, 
Kanada, Mexikó) mellett Közép- és Dél- 
Amerika területét, valamint a Karib térséget 
is, és a kutatások során hangsúlyt helyez 
az észak-amerikai területek, valamint La-
tin-Amerika kapcsolatára csakúgy, mint a 
térségen belüli egyes régiókra. Eddig egy-
mástól szétválasztva, vagy csak az USA és 
esetleg Kanada, illetve külön csak Latin- 
Amerika vizsgálatára koncentráltak a 

kutatási programok, pedig a két térség köl-
csönösen hat egymásra, egymás nélkül 
nehezen vizsgálhatóak. A Kutatócsoport 
interdiszciplináris megközelítésben kívánja 
vizsgálni az említett témaköröket. 
A Miskolci Egyetem más Karairól is jelezték 
a kollégák együttműködési szándékukat, 
így Dr. Nagy Zoltán a Gazdaságtudományi 
Karról, valamint Dr. Raisz Anikó az Állam- és 
Jogtudományi Karról.
A Kutatócsoport minden hazai központtal 
igyekszik intenzív szakmai kapcsolatokat 
kiépíteni, és a hallgatók érdeklődésének a 
felkeltése érdekében a diákoknak pályáza-
tot hirdetett (angol, történelem, politológia, 
kulturális antropológia, szociológia, jogász 
és gazdász szakos hallgatóknak) meg Ame-
rika-közi, illetve latin-amerikai tematikájú 
dolgozat elkészítésére, melynek leadási 
határideje 2016. márc. 1. Az első három he-
lyezett a LATIMO jóvoltából pénzjutalomban 
részesül.

AMERIKAnISztIKA KutAtócSOPORt ALAKuLt

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán Amerikanisztika Kutatócsoport alakult 2015 
októberében, amely a jövőben átfoghatja a Miskolci Egyetemen zajló és Amerikára irányu-
ló kutatásokat, és amely már komoly pályázatot is hirdetett a BTK mellett az ÁJK és a GTK 
hallgatói számára.

Fotó: internet
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A fordító és tolmács mesterképzés, a társada-
lomtudományi és gazdasági szakfordító szak-
irányú továbbképzés és a fordító program hall-
gatói vettek részt a megmérettetésen, melynek 
során két szöveget kellett angol vagy német 
nyelvről magyarra lefordítaniuk. A versenyzők 
választhattak, hogy a fordítást a Transit NXT 
fordítástámogató szoftver segítségével vagy 
a szoftver nélkül szeretnék elvégezni. Mind-
két csoport számítógépen fordított, szabadon 
használhatott nyomtatott és internetes szótá-
rakat, illetve internetes forrásokat. 
Ez a verseny egyesíti a hagyományokat és 
az újítást, hiszen már több mint egy évtizede 
szervez az Alkalmazott Nyelvészeti és Fordí-
tástudományi Tanszék fordítási versenyeket, 
ám az idén először a hallgatók lehetőséget 
kaptak arra, hogy válasszanak a „hagyomá-
nyos” fordítás és a fordítástámogató szoftver 
használata között. A fordítást tanuló hallgatók 
egyetemünkön az országban egyedülálló mó-
don többféle CAT-eszközzel is megismerked-
nek a képzésük során. A versenyen ezeket az 
ismereteket tehették próbára a fordítástámo-
gató szoftver használatát választó hallgatók. 
A mostani versenyen csupán öt hallgató tette 
le voksát a fordítástámogató szoftver mellett a 

huszonhárom versenyző közül, de a verseny 
szervezői remélik, hogy jövőre többen mernek 
majd próbálkozni a fordítás jövőjét jelentő új 
technológiával.
Bár a laikusok számára a fordítástámogató 
szoftver egyet jelenthet a gépi fordítással, a 
kettő igen messze áll egymástól. Míg a gépi 
fordításnál a bevitt szöveget a szoftver auto-
matikusan fordítja le egyik nyelvről a másikra, 
tulajdonképpen csak a bevitel az ember sze-
repe, a fordítástámogató szoftvernél a fordító 
építi fel a fordítási memóriát. A CAT-eszközök 
segítségével jelentősen felgyorsítható a fordí-
tási folyamat, ám a fordító szerepe fontos ma-
rad, a nevükhöz híven ezen eszközök csupán 
segítik a fordítást.
A verseny győztesének nyereménye a STAR 
Solutions Kft által felajánlott TransitNXT Fre-
elance PRO fordítástámogató szoftver licence 
volt.  A STAR csoport számára kiemelten fon-
tos a fiatal tehetségek segítése és a CAT tech-
nológia (Computer-aided translation, számító-
géppel támogatott fordítás) megismertetése a 
(leendő) fordítókkal, és ezzel a szoftverrel egy 
korszerű, rugalmas, a fordítók minden igényét 
kielégítő eszközt ad a legjobb fordító kezébe.

Schäffer Anett

Fordítás A XXi. százAdbAn

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Alkalmazott nyelvészeti és Fordítástudomá-
nyi tanszéke és a Star Solutions Kft. jóvoltából 2015. november 28-án nemcsak az egyetem 
hallgatói versenyeztek egymással, hanem a fordítástámogató szoftver segítségével történő 
fordítás és a „hagyományos” fordítás is.

Fotó: ME-BTK
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oN-liNe kéPzési közPoNt létesült

A digitális technológia és a digitális média 
egyre nagyobb teret nyer a mindennapi éle-
tünkben, e változást generáló hatás pedig 
elérte az oktatás területét is. A távoktatás, 
illetve az online tanulási formák nemzetkö-
zi szinten egyre népszerűbbé válnak, és az 
országban a Miskolci Egyetem élen jár az új 
képzési forma bevezetésében.
A projekt keretében 12 nagy oktatási modul, 
összesen 43 BSc segédanyagot dolgoztak 
ki magyar és angol nyelven egyaránt. Ezek 
beszámítható krediteket nyújtanak a mérnök-
informatikus BSc képzésben részvevő hall-
gatók számára, illetve az akkreditálás alatt 
lévő felsőoktatási szakképzésben. Ezenkívül 
elérhető 12 könnyített modul, amely egy-
szerűsített formába teszi megismerhetővé a 
tananyagot az olyan, más szakokon tanuló 
hallgatók számára is, akiket érdekel az infor-
matika.
Az új tanulási módszertan egyik lényeges 
pontja, hogy az otthon tanulás során min-
denki a saját tempójában képes elsajátítani 
a tananyagokat a gyakorlatban is játékokkal 

és ellenőrző kérdésekkel. A kurzusok során 
különböző szintű informatikai ismereteket 
szerezhetnek a diákok, amelyek a minden-
napi életben felhasználhatóak. A témakörök 
az informatika széles területére terjednek ki, 
például szoftverfejlesztésre, rendszergazdai, 
webfejlesztési, robotikai, mobil programozási, 
illetve multimédiás ismeretekre.  A képzésen 
végzett hallgatók megfelelően tudnak majd 
reagálni a munkaerő-piaci igényekre is.
A projekt további célja volt, hogy olyan men-
tortevékenységet vezessen be, amely biz-
tosítja a segítséget a hallgatók számára, 
így tudják csökkentetni az oktatásban való 
lemorzsolódást. Az online oktatás akadály-
mentesen elérhető a fogyatékkal élő diákok 
számára is.
További információk és regisztráció az online 
központ honlapján: www.memooc.hu

Kovács Eszter

november 25-én zajlott le a „MeMOOc angol és magyar nyelvű on-line képzési központ 
létrehozása és üzemeltetése” című tÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 projekt záró-konfe-
renciája. A projekt az ország legújabb informatikai oktatási platformját valósította meg a 
Miskolci Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola együttműködésével.

Fotó: Kiss Viktor
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2016-ban az alap- és az osztatlan képzések-
re minimum 280, míg a felsőoktatási szakkép-
zésekre legalább 240 pontot kell teljesíteniük 
a jelentkezőknek. A megállapított minimum-
ponthatár alatt sem állami ösztöndíjas, sem 
pedig önköltséges képzésre nem nyerhetnek 
felvételt a jelentkezők. Egy-egy képzés végső 
ponthatára persze az adott képzésre jelentke-
zők száma és pontszáma alapján magasabb 
is lehet a nyári ponthatár-húzásnál.

Ahogy tavaly, úgy 41 képzés esetében idén 
is központi ponthatárt állapítottak meg, amely 
alatt kizárólag önköltséges képzésre lehet 
felvenni a jelentkezőket. A ponthatár persze 
a felvételi eljárás végén itt is magasabb lehet, 
mint az előre meghatározott minimum.

A Miskolci Egyetemen is meghirdetett kép-
zések központi ponthatárai 2016-ban:
• anglisztika 320
• emberi erőforrások 443
• gazdálkodási és menedzsment 448
• igazságügyi igazgatási 424
• jogász 460
• kereskedelem és marketing 449

• magyar 310
• munkaügyi és társadalombiztosítási 
 igazgatási 410
• műszaki menedzser 320
• nemzetközi gazdálkodás 460
• osztatlan tanári 305
• pénzügy és számvitel 450
• politológia 320
• szabad bölcsészet 330
• szociológia 300
• történelem 320
• történelem/régészet 330
• turizmus-vendéglátás 428

Mindemellett érdemes tudni, hogy több alap- 
és osztatlan képzésen idén is kötelező emelt 
szintű érettségi vizsgát tenni, így például a 
bölcsész- és társadalomtudományi alapkép-
zéseken vagy éppen az osztatlan jogász-
képzésen. Többletpont – legalább 45%-os 
eredmény esetén – természetesen itt is jár az 
emelt szintű vizsgáért.

Rada János

Felvételi inFormációk

a 2016-os általáNos felvételi eljáráshoz

December végére megjelentek a 2016. évi felvételi eljárás minimum-ponthatárai, még-
pedig számos, az eredményes felvételihez lényegi jelentőségű információval együtt. A 
központilag megállapított ponthatárok java 2016-ban magasabb lesz.

Fotó: Kiss Viktor

A Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kara idén is ingyenes, 
az emelt szintű érettségi vizsgára 
felkészítő foglalkozásokra várja le-
endő hallgatóit – magyarból, törté-
nelemből és társadalomismeretből 
egyaránt. Részletek, időpontok:
• a BTK honlapján:
 bolcsesz.uni-miskolc.hu
• a Miskolci Bölcsész Blogon:  
 miskolci-bolcsesz.blog.hu
• vagy a facebook-on:
 facebook.com/sikereserettsegi
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Mikor kezdett el foglalkoztatni téged a vizuális 
alkotás?
Természetesen nálam is úgy indult ez az egész, 
mint minden gyereknél. Rajzoltam, legóztam és 
nagyon élveztem azt, hogy a semmiből létrejön 
valami új. Az öncélú alkotás ragadott meg annak 
idején, az, hogy létezővé tegyek valamit, amit 
bárki megfoghat, és ami a legfontosabb, gondo-
latokat vált ki belőle. Amikor megkaptam az első 
számítógépemet, akkor én nem játszottam vele, 
hanem elkezdtem alkotni: kísérleteztem, grafiká-
kat, filmeket, animációkat, weboldalakat tervez-
tem, képeztem magam, és élveztem azt, hogy a 
gondolataim formát öltenek a digitális világban. 
Mindig voltak ötleteim, és kíváncsi voltam arra, 
hogy meg tudom-e ezeket valósítani. Szerencsé-
re ehhez társult egy erős indíttatás, egy motiváció, 
ami segített nekem abban, hogy ha valami nem 
sikerült, ne adjam fel. Mert volt olyan, hogy nem 
sikerült, de a kudarcnak is két fajtája van; van az a 
kudarc, ami után feladod, és van az, ami felpörget 
és hajt és ösztönöz, hogy csak azért is csináld to-
vább. Nálam ezzel a kísérletezéssel kezdődött az 
alkotás és igyekeztem ezt napról-napra továbbfej-
leszteni és tökéletesíteni.
Miben projectben tudtad először alkalmazni ezt az 
öncélú alkotást?
A gimnáziumban eldöntöttem, hogy létre akarok 
hozni valami komplex dolgot, és kitaláltam, hogy 

csinálok egy internetes rádiót. Egy személyben 
megcsináltam két hét alatt a grafikát, az arculatot, 
a weboldalt, a tervezést, a jogi dolgokat és min-
denféle szervezési feladatot. Elektronikus zenére 
specializálódott ez a project, a szobámból működ-
tettem, és a világ minden részéről hallgatták. Sze-
mélyesen jelentkeztek be hozzám olyan, akkor 
még kezdő magyar dj-k – akik ma már a Szige-
ten, a Sound-on lépnek fel –, hogy szeretnének 
zenélni benne. Nem arra volt kiélezve ez a pro-
jekt, hogy profitot termeljen, inkább az öröm-fak-
tor, a kihívás, a fejlődés volt a fontos számomra.  
Az öröm motivált, hogy létrehoztam valamit, ami 
működik, és nem kellet sok hozzá. Néha elég egy 
laptop ahhoz, hogy hatást gyakoroljunk a világra. 
Két évig csináltam ezt a rádiót, és amikor már úgy 
éreztem, hogy nem lehet tovább fejleszteni, akkor 
megvette tőlem egy szegedi diáktanács. 
2011-ben kerültél a Miskolci Egyetemre, és jelen-
leg végzős hallgató vagy. Hogyan tudtad kamatoz-
tatni az elképzeléseidet a campuson?
A pályaválasztás idejében még nem tudatosult 
bennem, hogy az elképzeléseimből valami ren-
tábilis lehet. Azért választottam a műszaki mene-
dzser szakot, mert mindig is a komplex dolgok, 
a különböző tevékenységek ötvözése érdekelt. 
Az egyetemi szakokat az jellemzi, hogy mindig 
nagyon elmennek egy irányba, és a műszaki 
menedzser volt számomra egyedül olyan, amely 
egy nagyobb spektrumban ad rálátást a műszaki 
tevékenységekre és a világra.  A filmművészet is 
ilyen komplex folyamat, hiszen ötvözi az írást, a 
színészetet, a zenét. Az, hogy én megcsináltam 
a rádiót, az is ilyen folyamat volt, rengeteg külön-
böző tevékenységet kellett összehangolnom. Ez 
vonzott mindig. Amikor bekerültem a HÖK-be, a 
hallgatói életbe, és láttam, hogy mennyi rendez-
vény van az egyetemen, akkor jöttem rá, hogy itt 
folytathatom azokat a dolgokat, amelyeket meg 
akarok valósítani. A MEN-nek és a Kolimpiának 

„néhA ELéG EGy LAPtOP AhhOz,
hOGy hAtÁSt GyAKOROLjunK A VILÁGRA”
Mi a közös az alkotásban és a marketingben? Milyen folyamatokon kell végigmennünk ah-
hoz, hogy egy project sikeres legyen, és megállja a helyét a piacon?  Mit rejt a tALEntn 
elnevezés?  Jeney Ákossal, a vizuális alkotás generációjának egyik legtehetségesebb mis-
kolci képviselőjével beszélgettünk.

Fotó: internet
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több éven keresztül mi csináltuk a kisfilmjeit és 
az arculatát alkotótársaim segítségével, valamint 
különféle rendezvények szervezésében és meg-
valósításában is részt vettünk. Ezután felfigyelt 
rám az akkori beiskolázásért felelős referens és 
rám bízták a Miskolci Egyetem 2012-es beisko-
lázási kampányfilmjét. Ez a kis videó a gólyabá-
lon debütált, és még egy facebook-alkalmazást 
is csináltunk hozzá. Nagy volt a felelősség, mert 
az volt a feladat, hogy egyrészt népszerűsítse az 
egyetemet, másrészt az akkor tizenkét ezer fős 
Miskolci Egyetem közösséget erősítsük. Elmond-
hatom, hogy nagy sikere lett, be is mutattam idén 
a TALENTn tehetségfórumon, és 2012-ben el is 
maradt a világvége hála a Miskolci Egyetemnek. 
Ez a kisfilm eljutott a Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatójához, aki behívott magához, és rám bíz-
ta több színházi darab előzetesének elkészítését 
és kommunikációját. Ő átajánlott a városházára, 
és abban az évben én csinálhattam egy több-
milliárdos projekt, a Digitális Miskolc lakossági 
kommunikációját, kisfilmjét és arculatát. Azóta 
bármilyen nagyobb beruházás történik Miskolcon, 
mi csinálhatjuk alkotótársaimmal azoknak a la-
kossági kreatív kommunikációját.
A La Femme magazin idén is megrendezte az 50 
tehetséges magyar fiatal mentorprogramját és a 
TALENTn-et, amelybe egyedüli miskolciként idén 
te is bekerültél…
2013-ban került először megrendezésre a minisz-
terelnökség társszervezésében ez a féléves men-
torprogram, és ennek a végén volt egy TALENTn 
nevű tehetség-fórum. Ezen az előadás-sorozaton 
még csak nézőként képviseltem az egyetemet, 
és akkor döntöttem el, hogy ha lesz még ilyen, 
biztos élni fogok a lehetőséggel. Rengeteg tehet-
ség-történetet hallottam ott, értékes gondolatokat. 
Kétévente van ez a program, és idén már én is 
indultam. Több mint ezer jelentkező közül sikerült 
bekerülnöm a legtehetségesebb 50 magyar fiatal 
közé egyedüli miskolciként és a Miskolci Egyetem 
hallgatójaként. Én a széleskörű kreatív alkotói 
tevékenységemmel indultam, és szükségem volt 
egy pontos jövőképre is 5-10 éves távlatban. Tő-
lük kaptam a „vizuális kommunikátor” elnevezést, 
amely úgy gondolom, jól összefoglalja a néha 
talán egymástól extrém távol lévő tevékenysé-
geimet. A féléves 50 tehetséges magyar fiatal 
mentorprogram keretein belül minden nyertes ka-
pott személyre szabottan egy-egy mentort. Én dr. 
Beck Györgyöt, a Vodafone elnökét kaptam, aki 
rengeteg hasznos tanáccsal látott el, és hatalmas 

élmény volt vele együtt gondolkodni úgy, hogy 
mind végig egyenrangú partnerként kezelt. Min-
den szakmai és szellemi segítséget meg tudott 
adni. Nem pénzt kaptam, hanem tudást és meg-
fizethetetlen tapasztalatokat és kapcsolatokat. 
A mentorprogram lezárásaként, november 5-én 
került megrendezésre Budapesten a TALENTn 
tehetségfórum a Várkert Bazárban, ahol a men-
torprogram díjazottjai közül 16-an adtunk elő 10 
perces inspiráló előadásokat szintén tehetséges 
fiataloknak.  Előadásomban az volt az alap meg-
állapításom, hogy a semmiből létrehozni valamit 
a világon az egyik legjobb dolog. Ennek bemutat-
tam az állomásait, és elmondtam, hogy bármit is 
akarunk létrehozni, én úgy gondolom, az alkotás 
a világgal való ismerkedéssel kezdődik, aztán az 
öncélú alkotás jön, mint nálam a rádió elkészíté-
se. A következő lépés a tudatosság, ami az egyik 
legfontosabb. Hogy tudatosan, egy adott cél érde-
kében hozzunk létre valamint, mint ahogy azt én 
a Miskolci Egyetem kisfilmjei kapcsán csináltam. 
Az utolsó lépés, hogy ezeket a tevékenységeket 
megpróbáljuk gazdasági és versenykörnyezetbe 
helyezni illetve jövedelmezővé tenni. Az előadás 
nagy sikert aratott és Lázár János, aki a fő véd-
nöke volt az eseménynek, külön kiemelte az én 
előadásomat beszédében, és személyesen is 
gratulált. Egyedüli miskolciként, miskolci anya-
gokkal nagyon büszke voltam arra, hogy sikert ér-
hettem el, és innováció kategóriában a helyszíni 
szavazást követően én kaptam a leginspirálóbb 
előadói díjat.
Mi a következő lépés?
Jelenleg egy cégalapításon dolgozom két tár-
sammal. Alapvetően ez egy egyedülálló kreatív 
ügynökség lesz: filmes, vizuális és informatikai 
irányba indulunk el, és ennek az ötvözeteit való-
sítjuk majd meg. Ilyen kreatív ügynökség és krea-
tív központ még nincs a régióban, és szeretnénk 
egy minden miskolci lakost és miskolci közössé-
get érintő és építő innovatív smart city irányelvhez 
abszolút köthető közösségi fejlesztést is megva-
lósítani. Erről egyelőre csak ennyit tudok elárulni. 
Továbbá helyi szinten több saját ötleten alapuló 
vállalkozást fogunk fejleszteni, és azon dolgozunk 
majd a következő években, hogy több Miskolc 
központú világsiker is születhessen. Ennél kiseb-
bet szerintem nem szabad álmodni. Kövessétek 
majd figyelemmel!

Keszi Bálint
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Miskolc városa az intelligens városfejlesztés 
terén számos intézkedést valósított meg az 
elmúlt időszakban, amelyekkel célja, hogy 
egy modern és élhető városi környezetet te-
remtsen az itt élők, és az itt működő szerve-
zetek számára.
Kiss Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város al-
polgármestere hangsúlyozta, hogy az okos 
város programokkal kapcsolatban szeret-
nék, ha elindulna egy gondolkodás a vá-
roson belül. Ugyanis a Smart City kezde-
ményezés nem egy elvont dolog, amely a 
tudomány világában ragad meg, hanem egy 
olyan program, amely minden miskolcinak az 
életminőség-javításához hozzájárul. Alapve-
tő törekvése a városnak, hogy a Smart City 
ne csak egyetlen projekt legyen, hanem 
egy szemléletmód, amely a városi lakosság 
életét jobb minőségűvé, a helyi közszolgál-
tatásokat pedig hatékonyabbá, fenntartha-
tóbbá teszi. A program szakmai tartalmának, 
országos és helyi bevezetésének illetve 

kommunikációs lehetőségeinek áttekintésé-
re adott lehetőséget a konferencia, melyen 
a városmarketing területének meghatározó 
szakemberei vettek részt.
Prof. Dr. Jármai Károly, a Miskolci Egyetem 
stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese hoz-
zátette, az egyetem a város szerves része-
ként többek között a közlekedési információs 
rendszerben is benne van, de természete-
sen saját kezdeményezésekkel is rendelke-
zik. Például a fotovoltaikus elemekkel való 
elbánással, továbbá az ebben az évben az 
A/1-es épület tetejére 121 millió Ft értékben 
felkerült napelem által, amely telepítése az 
egyetemi energetikai rendszer ellátásához 
is hozzájárul. Továbbra is erőteljes szándék-
ként jelenik meg a wifi-hálózat kiterjesztése, 
ahogy az a városon belül is egyre szélesebb 
körben megvalósul, hiszen, főként a fiatalok 
részéről, erre nagy igény van. Az is a célok 
között szerepel, hogy a hallgatói informáci-
ós rendszer minél szélesebb körű legyen, 
illetve minél több mobilalkalmazás készüljön 
a hallgatók igényeire szabottan. Ezeknek a 
rendszereknek az összekapcsolása fontos 
feladat, az elkövetkező időszakban pedig to-
vábbi pályázatok megjelenése is segítséget 
nyújthat a megvalósítást illetően.
Prof. Dr. Piskóti István a Miskolci Egyetem 
Marketing Intézetének igazgatója kiemel-
te, az immár 4. alkalommal megrendezett 
Városmarketing Verseny célja az volt, hogy 
lehetőséget teremtsen a felsőoktatásban vá-
rosmarketinget tanuló, vagy az iránt érdeklő-
dő hallgatók számára a megszerzett elméleti 
tudásuk gyakorlati hasznosítására. Emellett 
a térségi- és településmarketinggel foglal-
kozó elméleti és gyakorlati szakemberekkel 

SMARt cIty PROGRAMOK
éS VÁROSMARKEtInG LEhEtőSéGEK

December első napjaiban a miskolci városházán két nagyszabású rendezvény zajlott, de-
cember 3-án Smart city programok és városmarketing lehetőségek címmel szakmai konfe-
renciát, december 4-én pedig a 4. Országos Városmarketing Verseny miskolci döntőjét 
rendezték meg Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolci Egyetem társszervezésében.

Fotó: Dr. Molnár László (ME-GTK)
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15Fókuszban
való kapcsolatépítésre, a választott tele-
pülésük népszerűsítésére, a városok mar-
ketingjét segítő új, kreatív megoldások ki-
dolgozására, szakmai és baráti élmények 
szerzésére is volt mód. 
A városmarketing verseny ebben az évben 
a városok márkázásáról szólt, a fiatalok pá-
lyamunkáikban arra keresték a választ, hogy 
hogyan pozícionálhatók, hogyan tehetők 
egyedivé, vonzóvá a városok célcsoportjaik 
szemében. A verseny öt társegyetem együtt-
működésével zajlott le, társszervezőként a 
Budapesti Gazdasági Főiskola, a Debrece-
ni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 
Szegedi Tudományegyetem, és a Széchenyi 
István Egyetem szakmai partnerintézetei 
kapcsolódtak be a munkába. A versenyre 
17 felsőoktatási intézményből 62 csapat 43 
városról készített városmárkázási stratégiát.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően az idén 
6 regionális elődöntőre került sor Győrött, 
Pécsett, Szegeden, Budapesten, Debrecen-
ben és Miskolcon. Városunkban a Diósgyőri 
vár lovagterme adott hangulatos keretet az 
eseménynek.

A verseny fődíja 500.000 Ft összegű pénz-
jutalom volt, amelyet a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kozmopoliták csapata érdemelt 
ki, akik Szentendréről készítettek prezen-
tációt. A 2. helyezett a SZElection csapat 
lett a Széchenyi István Egyetemről, akik 
Sümeg városa számára dolgoztak ki már-
kázási stratégiát, jutalmul 250.000 Ft-ot vi-
hettek haza. A 3. helyezést pedig a Miskolci 
Egyetem Városszépítők csapata érte el, akik 
Kazincbarcikáról készítettek prezentációt, s 
munkájukért cserébe 150.000 Ft díjazásban 
részesültek. A díjazottak felkészítő tanárai, 
konzulensei 100.000.-Ft. összegű pénzjuta-
lomnak örülhettek. A különdíjakat az IBUSZ 
Utazási Iroda, a Magyar Turizmus Zrt., a 
Megyei Önkormányzatok Országos Szövet-
sége, a Kreatív, a Turizmus Trend magazin 
és a HVG ajánlotta fel.

Tóth Orsi
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16 fókuszban

Négy miskolci intézet fogott össze annak 
érdekében, hogy felmérjék és közzétegyék 
mindazt, ami Lévay József személyéhez 
vagy munkássághoz kötődik, és Miskolcon 
fellelhető – a Miskolci Egyetem Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, a 
Herman Ottó Múzeum, és természetesen a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár Lévay József Muzeális Könyvtára. 
A Lévay József Centenáriumi Emlékprog-
ram keretében megjelenik Porkoláb Ti-
bor (ME BTK Irodalomtudományi Intézet) 

Lévay-könyve: Kultusz és felejtés. Lévay Jó-
zsef irodalmi és társadalmi státusza címmel. 
A szerző emlékeztetett: ilyen összegző igé-
nyű munka – először és utoljára – 1906-ban, 
tehát több mint száz éve jelent meg Lévayról 
(Zsigmond Ferenc: Lévay József élete és 
költészete). A könyvet – a tervek szerint – 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának támogatásával a Ráció Könyvkiadó 
adja ki a Ligatura című könyvsorozatban, 
2016-ban.
Lévay kiváló, országos hírű szónok volt. 
Életművének súlypontját szónoki műveiben 
találjuk meg. A ME BTK Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézete most vállalkozik 
egy ilyen – textológiai és filológiai szempont-
ból gondozott – szövegkiadás elkészítésére. 
A Lévay – országos és helyi kommemoráci-
ós (megemlékező) eseményeken elhangzott 
– emlékbeszédeit és emlékódáit összegyűjtő 
és szakszerű jegyzetekkel ellátó kötet a cen-
tenárium évében (2018), a városi és megyei 
önkormányzat támogatásával jelenne meg, 
remélhetőleg miskolci kiadónál. E hiánypótló 
kötet minden bizonnyal a centenáriumi meg-
emlékezések egyik fő attrakciója lesz.
A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltárában a kutatásokat 
Vass Róbertné, a Miskolci Egyetem Iroda-
lomtudományi Doktori Iskolájának doktoran-
dusza végzi. Itt elsősorban Lévay köztiszt-
viselői, tanári és közéleti tevékenységének 
emlékei találhatók meg – legalábbis így 
remélik, éppen a kutatás feladata kiderí-
teni ezt. Nagyon érdekes információkkal is 

A LéVAy józSEF cEntEnÁRIuMI EMLéKPROGRAM 

éS A MISKOLcI EGyEtEM

Lévay józsef (Sajószentpéter, 1825. november 18. – Miskolc, 1918. július 4.) költő, műfordító, 
a Magyar tudományos Akadémia tagja. Borsod megye főjegyzője, a miskolci református 
gimnázium tanára. A helyi és országos közéletben is kiemelkedő szerepet vállaló politikus 
és irodalmi személyiség. Miskolcon egészalakos szobra áll, könyvtár, gimnázium, utca viseli 
nevét. Munkássága Miskolc szellemi öröksége, a városi értéktár része.

Fotó: internet
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17Fókuszban
szolgálhatnak ezek az iratok, hiszen Lévay 
számos, a város és a megye életében meg-
határozó egyesületnek, társaságnak, kez-
deményezésnek elnöke, tagja, résztvevője 
volt.
A miskolci Herman Ottó Múzeum Történe-
ti Tára tradicionális lelőhelye a Lévay Jó-
zsef-ereklyéknek, hiszen a múzeum pap-
szeri épülete adott otthont a két világháború 
közötti években a Lévay Emlékszobának. 
Békési Gábortól, a Herman Ottó Múzeum 
Történeti Tárának irodalmi muzeológusától 
megtudtuk, ma is ott található a 25 éves fő-
jegyzősége alkalmából, 1890-ben a várme-
gyétől kapott aranytolla, különböző szemé-
lyes használati tárgyai (szemüveg, tollszár, 
itatós tapper stb.), bútorai (szekrénye, író-
asztala), de az 1911. évi kultikus miskolci Lé-
vay-ünnep emléktárgyai is (pl. a Református 

Női Filléregylet ezüst babérkoszorúja), vagy 
a költő halotti maszkja. A fennmaradt doku-
mentumok közül a legértékesebbek a költő 
eredeti verskéziratai, amelyekből negyven-
nél többet őriz az intézmény. Hasonlóan pó-
tolhatatlanok magánlevelezésének darabjai: 
Lévay által írt levelekben és bájos képesla-
pokban szintén bővelkedik a gyűjtemény – 
ezekből még alig 15 éve is bukkantak fel is-
meretlen darabok. Rendkívül érdekesek még 
a portréit ábrázoló fényképfelvételek, ame-
lyek egyebek között megőrizték a hosszú 
életű költő viseleti szokásának állandó ala-
kulását. Ezek az emlékek mind bekerülnek a 
Lévay-adattárba.
A Lévay József Centenáriumi Emlékprog-
ram keretében ugyanis az együttműködő 

intézmények egy közös adatbázist hoznak 
létre Lévay-adattár címmel. Varga Gábor, 
a Lévay József Muzeális Könyvtár vezetője 
kifejtette, az online felületen elérhető adat-
tár összegyűjti, rendszerezi és publikálja a 
miskolci közgyűjteményekben fellelhető, 
Lévay Józseffel kapcsolatos dokumentumo-
kat. Az adattár elsősorban lelőhelyjegyzék-
ként funkcionál majd, de a későbbiekben, 
megfelelő kapacitás esetén, a feldolgozott 
dokumentumok elektronikus példányainak 
publikálására is sor kerülhet. Az adattárban 
egységes szerkesztési elvek szerint meg-
találhatóak lesznek Lévay József autográf 
kéziratai, Lévay-kötetek, Lévayról készült 
festmények, fotók, plasztikák, Lévay tárgyi 
hagyatéka, Lévayval kapcsolatos dokumen-
tumok és Lévay József könyvtárának jegy-
zéke is.

Az Emlékprogram első, a nagyközönséghez 
szóló eseményeként, Ábrám Tibor, a mis-
kolci Lévay József Református Gimnázium 
igazgatójának szavaival megnyílt a – többek 
között – Lévay-fotókat, kéziratokat, dedikált 
könyveket bemutató emlékkiállítás. Ez a II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár 1. emeletén az év 
végéig látható, majd januártól március vé-
géig a Szabó Lőrinc Könyvtárban tekinthető 
meg. 
Ez alkalommal lefűzték a városi könyvtár 
kezdeményezésére létrejött, és miskolci kö-
zépiskolások által készített Miskolci Értéktár 
Kódexbe Lévay József emléklapját, Bréda 
Emese, az Avasi Gimnázium tanulójának 
munkáját.
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18 fókuszban

Miért érdekesebb a CiRMi a hagyományos 
rádióknál?
Mindenki, aki bejön hozzánk rádiózni, olyan 
témákat dolgoz fel, amilyeneket akar, azzal 
foglalkozik, amivel szeretne. Nem szabunk 
határokat – persze azért bízunk mindenki jó-
zan eszében –, és bárki bátran önmegvaló-
síthat nálunk, ráadásul még segítünk is neki! 
Ez egy másik érdekességét eredményezi a 
CiRMi-nek, mivel a témaszabadságnak kö-
szönhetően olyan dolgokról lehet hallani a 
rádiónkban, amelyekről máshol nem. Azért 
a két dolog kombinációja elég jól eső érzést 
tud nyújtani: azzal foglalkozol, amivel sze-
retnél, ahogyan szeretnél, és ezt ráadásul 
megoszthatod másokkal is.
Harmadik érdekességként pedig a közössé-
get emelném ki: mivel kitűzött célunk volt, 
hogy a fentebb említetteket egy fiatalokból 
álló, rádiózó közösséggel érjük el. Na, ez 
össze is jött, és jobb napjainkon 10-15 fő is 
összejön egy adásnapon, akik rádióznak, 
közben pedig megy a móka és kacagás.
Ami még izgalmas, hogy nálunk úgy rádió-
zik mindenki, hogy nem tud rádiózni. Lelkes 
amatőrökként kezdtük el az egészet, ön-
kéntes alapon. De ez manapság is jellem-
ző. Elég, ha valakinek van egy ötlete meg 

lelkesedése. Felveszi velünk a kapcsolatot, 
bejön hozzánk, és kap egy mentort, aki az-
tán segíteni fog neki ezt az egészet megva-
lósítani. Ilyen szerintem nincs más rádióknál.
Miket értetek el eddig?
Van mire büszkének lennünk. Az egész rá-
diót néhány miskolci civil szervezet indította 
el konzorciumban, 2014. tavaszán, a Nor-
vég Civil Támogatási Alap segítségével. A 
hosszas előkészítés, tervezés után október 
16-án volt az első, kísérleti adásunk, amely 
akkor még bruttó másfél órás volt, és nem is 
élőben rögzítettük. Az első élő adásunk – és 
ezt tekintjük a CiRMi születésnapjának is – 
2015. január 16-án volt. Innentől kezdve élő-
ben sugároztunk, csütörtökönként, 16 és 22 
óra között. Majd ahogy egyre többen lettünk 
rádiózók és a témák is, két napra bővültünk, 
és már pénteken is elkezdtünk sugározni, 
szintén 6 órában.
Egy másik mérföldkő volt az első élőadásos-
nagystábos kitelepülésünk, 2015. június 26-
27-én a Norvégminta Fesztiválról. Fogtuk a 
technikát meg magunkat, és felutaztunk Bu-
dapestre, hogy mi legyünk a hivatalos médi-
uma ennek a nagy civil bulinak. Két napon 
át élőben adtunk egy idegen helyszínről, ami 
hatalmas tapasztalat volt, és nagyon-nagyon 
izgalmas. Aztán nyáron sok kitelepülésünk 
volt még, és mindegyiket imádtuk. Voltunk 
például a balekhéten is.
A legfrissebb „eredményünk” pedig az, hogy 
elkezdtünk 24/7 sugározni. A hét minden 
napján, 24 órában szól valami a cirmi.org 
címen. Most csak ezeket emeltem ki, hogy 
szemléltessem a fejlődést, amelyen végig-
mentünk mióta létrejött a rádió, de sok-sok 
izgalmas pillanatunk volt még, amelyekre 

„…BÁRKI BÁtRAn önMEGVALóSíthAt nÁLunK”

Interjú Király csabával, a civil Rádió Miskolc önkéntesével

A civil Rádió Miskolc egy olyan médiafelület Miskolcon, amelyet nem vezérelnek politikai 
vagy gazdasági érdekek, csak a jó értelemben vett egyéni célok. Király csabától érdek-
lődtünk, miben is különbözik a ciRMi a többi rádiótól.

Fotó: internet



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

19Fókuszban
büszkék vagyunk. Amikor először sikerült élő 
telefonos beszélgetést összehozni, ugrál-
tunk örömünkben. Minden eredményünknek 
örülünk, mert szó szerint a nulláról építettük 
fel ezt az egészet, amatőrként.
Van célcsoport, akikre koncentráltok?
A már említett témaszabadság miatt nincs 
kifejezetten célcsoportunk. Volt is olyan kép-
zésünk, ahol a képző feltette nekünk a kér-
dést, hogy ki a célcsoportunk. De senki nem 
tudott egyértelmű választ adni neki, mert 
igazából jó értelemben mondva öncélú a rá-
diózásunk. Azokat a témákat dolgozzuk fel, 
amelyek érdekelnek minket, és szeretnénk 
másokkal is megismertetni azokat. Szóval 
nemes egyszerűséggel a cél-
csoportunk: MINDENKI.
Milyen témákkal foglalkoztok?
Amióta 24/7 van, azóta te-
matikus adásnapokkal dol-
gozunk. A Civil7fő civilséggel 
kapcsolatos műsorokat ad 
(egyébként a civilség promo-
tálása is egyik fontos alap-
elvünk). Keddenként olyan 
témákkal foglalkozunk, mint 
az esélyegyenlőség (példá-
ul a női esélyegyenlőség), 
sérülékeny csoportok, hátrá-
nyos helyzetűek, zöld ügyek, 
állatvédelem. A Közszerda 
közéleti, állampolgársággal 
kapcsolatos, politikai témákat 
dolgoz fel. Ilyenkor vagyunk 
öntudatos állampolgárok. A 
csütörtök a kultúráé: irodalom, slam poetry, 
helyi művészek, kiállítások, itteni zenekarok 
élő koncertjei, ilyesmik. A péntek pedig a fi-
ataloké. Persze ez nem úgy értendő, hogy 
a többi napba nem dolgoznak bele fiatalok, 
csak az ezen a napon sugárzott műsorok 
jellegüket tekintve „fiatalosabbak”. Szombat-
vasárnap pedig egyelőre zenét adunk.
Mi alapján választotok zenét?
Az éppen aktuális technikus zenei ízlése 
alapján. Nagy vágyunk, hogy tematikus ze-
nei repertoárunk legyen az adott műsorhoz 
illeszkedően, ehhez azonban zenei szer-
kesztőkre van szükségünk.

Kikből áll a stábotok?
Civilek indítottuk el az egészet, és sokan 
még mindig benne vagyunk. Folyamatosan 
bővülünk új emberekkel. Jönnek hozzánk 
középiskolások, hogy letöltsék iskolai kö-
zösségi szolgálatukat. Van sok egyetemista 
rádiózónk is, van köztük, aki kötelező gya-
korlatát tölti nálunk. A legidősebb tagunk pe-
dig már nyugdíjas. Elsősorban a fiataloknak 
szeretnénk teret adni, de bárkit várunk, aki 
rádiózni szeretne.
Mik a céljaitok a jövőre nézve?
Sok célunk van a jövőre, de csak néhány 
jelentősebbet említenék. Szeretnénk egy-
szer frekvenciát, mivel jelenleg csak online 

vagyunk elérhetőek a cirmi.org oldalon. Egy 
másik fontos cél, hogy minél több emberrel 
rádiózzunk együtt, mert ez adja az egész 
lényegét. 

Ha megjött a kedvetek a rádiózáshoz, 
írjatok a civilradiomiskolc@gmail.com 
címre, vagy elérhetitek a CiRMi-t a face-
bookon is, a https://www.facebook.com/
civilradiomiskolc/ oldalon!

Tóth Evelin

Fotó: civil Rádió Miskolc
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„Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elő-
segítése (Te tudod, hogy hogyan lehetsz 
egészségtudatos fogyasztó?)” elnevezésű 
projekt keretében szervezett ötletverseny 
célja olyan innovatív ötletek felkutatása, ame-
lyek alkalmasak az egészségmegőrzéssel, 
az egészséges táplálkozással, az egészség-
tudatos vásárlással és fogyasztással kapcso-
latos szokások, módszerek, megoldások, fo-
gyasztóvédelmi szolgáltatások, intézkedések 
bemutatására.
A kiválasztásra került legjobb 25 ötletet elő-
terjesztő ötletgazda szakértő mentorok irány-
mutatásával koncepció, illetve megvalósít-
hatósági tanulmány formájában fejleszthette 
tovább az ötletét.
A konferencián három miskolci egyetemista 
is részt vett. Potonyecz Fanni és Tóth Evelin 
első éves bölcsészhallgatók tárgynyeremény-
ben részesültek, míg a legjobb 5 pályázó, 
köztük a Miskolci Egyetem hallgatója, Tamási 
Kinga egy rövid előadás keretén belül be is 
mutathatta ötletét.

Kinga Zöldet a bringásnak! címet viselő inno-
vációs ötlete lényegét így foglalja össze:
– Tanulmányomban igyekeztem körbejárni a 
kémiai biztonság kérdéskörét, áttekintettem 
az erre vonatkozó, jelenleg érvényes európai 
és nemzetközi irányelveket, azok működését 
és társadalmi hatását. Személyes érdeklő-
désem a sport, a polimerek és a fogyasztó-
védelem iránt ezen területek részletesebb 
tanulmányozására késztetett. A munkám gya-
korlati részében bizonyos kerékpár polimer 
alapú alkatrészeinek kémiai-biztonsági ellen-
őrzését végeztem napi szinten, a fogyasztók 
védelmének és a fenntarthatóság jegyében, 
így számomra egyértelmű volt, hogy ezt a 
sportágat vegyem először górcső alá.
Előadásának az egészségre káros anyagokat 
nem tartalmazó sporteszközök, kerékpárok 
elterjesztése, míg a káros anyagokat tartal-
mazók kiszűrése és alternatív anyagokra 
cserélése a célja.
Ezen kívül előadást hallhattunk egy egészsé-
ges életmódot elősegítő mobil applikációról 
is, egy online videoblog ötletéről a kamaszok 
szépségápolásának támogatására, egy isko-
lai gyakorlókert létrehozásának ötletéről és 
megvalósulásának tapasztalatairól és végül 
egy egyszerű, de annál praktikusabb telefon-
ra telepíthető tesztelőről, amely lékelés nélkül 
kimutatja, hogy mennyire érett az általunk vá-
sárolni kívánt görögdinnye.
A záró eseményen sor került a díjazásra is. 
Az értékes tárgynyereményeket a hatóság 
képviseletében Vermes Bella kommunikációs 
referens, valamint Antal Renáta projektmene-
dzser adta át az ötletgazdáknak.

Tóth Evelin

A nEMzEtI FOGyASztóVéDELMI hAtóSÁG 
ötLEtPÁLyÁzAtA

A nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság ötletpályázatot hirdetett, ahová olyan ötleteket 
vártak, amelyek elősegítik és terjesztik az egészséges életmódot. A beadott ötletekből kivá-
lasztották a legjobb huszonöt pályázót, akik részt vehettek egy konferencián Budapesten.

Fotó: nFh
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21Fókuszban

Az együttes a legmagasabb szintű, A-ka-
tegóriában mérette meg magát a TEMI Fő-
városi Művelődési Házában megrendezett 
eseményen, amelyre közel húsz együttes ér-
kezett – Szlovéniából, Szlovákiából, Csehor-
szágból, Finnországból és Magyarországról. 
A hazai együttesek közül kizárólag a Miskolc 
Big Band érte el a legmagasabb, kiemelt 
arany fokozatú minősítést. A zsűri elnöke, 
Zsemlye Sándor a díjátadó gálán hosszasan 
méltatta a miskolci együttest, és kiemelte: a 
Sándor Ferenc által alapított és vezetett Big 
Band létrejöttével valami egészen új dolog 
született Magyarországon. Véleménye sze-
rint stílusuk nem a múltba, hanem a jövőbe 
tekint.  
A Miskolc Big Band országosan is egye-
dülálló hangzásvilágát és programjának 

rendkívüli budapesti sikerét is a kizárólag a 
számukra hangszerelt műsornak valamint 
a saját szerzeményeknek köszönheti. Az 
együttes az A-kategóriában elért kiemelt 
arany fokozatú minősítés mellett meghívást 
kapott az egyik legnívósabb csehországi 
jazzfesztiválra is.
Az együttes tagjai erősen kötődnek a Mis-
kolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetéhez, hiszen zenetanár tagjai itt vé-
geztek, a fiatalabbak pedig jelenleg is a Mis-
kolci Egyetem hallgatói. A Miskolc Big Band 
a budapesti találkozó előtt november 5-én 
hazai környezetben adott nagysikerű, telthá-
zas koncertet a miskolci Zenepalotában, az 
FDSZ Miskolci Egyetemi Szervezete rende-
zésében.

uni-miskolc.hu

óriási miskolci siker A budAPesti

big bAnd Fesztiválon

Kiemelt arany fokozatú minősítést szerzett az alig egy éves, főként zenetanárokból és 
zeneművészeti hallgatókból álló Miskolc Big Band a november 6-8. között megrendezett 
XV. Budapesti Big Band Találkozón és Fesztiválon.

Kép forrása: uni-miskolc
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22 Pályázatok - pályáz(z)atok

A Világ Bank végzős hallgatók számára gyakornoki 
lehetőséget kínál.

Pályázók köre: végzős egyetemi hallgatók

Pályázati feltételek: 
• a pályázónak rendelkezni kell egy igazolással ar-

ról, hogy nappali végzős tanulmányi programban 
vesz részt valamilyen egyetemen

• szakterületek: közgazdaságtan, pénzügy, 
(közegészségügy, oktatás, táplálkozás, né-
pességtudományok, társadalomtudományok 
(antropológia, szociológia), mezőgazdaság, 
környezetvédelem, magánszektor fejlesztése és 
egyéb kapcsolódó területek

• folyékony angol nyelvtudás
• szakmai tapasztalat: számítástechnikai ismere-

tek
• francia, spanyol, orosz, arab, portugál nyelv is-

merete előny

Juttatások: gyakornoki fizetés, utazási költségek
A gyakornoki pozíciók helye: Washington DC, 
egyes országok irodái
A gyakornoki terminus hossza: 1 hónap (4 hét)

A pályázat határideje: 2016.01.31. 
További Információ: http://palyazatok.org

A Carnegie Council for Ethics in International Affa-
irs meghirdette harmadik Nemzetközi Diák Fotópá-
lyázatát .A pályázat témája: A klíma változás – az 

éghajlatváltozást bemutató, az éghajlatváltozásra 
ható jó példákról és az  éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásról várnak fotókat.
Pályázók köre: a pályázatra diákok jelentkezhetnek 
bárhonnan a világon.

Díjazás:
1 díj: 200 $ Amazon ajándékutalvány
2.díj (2 db): 100 $ Amazon ajándékutalvány
A fotók felkerülnek a Carnegie Council for Ethics in 
International Affairs honlapjára.

A pályázat határideje: 2016.01.05.
További információ: http://palyazatok.org

Pályázatot hirdet a Google az Anita Borg-ösztöndíj 
odaítélésére olyan női graduális és posztgraduális 
hallgatóknak, akik a 2016/2017-es tanévben egye-
temen tanulnak számítástechnikát, műszaki infor-
matikát, informatikát és hasonló tárgyakat. Az ösz-
töndíj összege 7 ezer euró a tanévre.

A pályázat határideje: 2015. december 31.

Google; 
E-mail: anitaborgscholars-emea@google.com
Web: http://www.google.com/anitaborg/emea/

További információ: www.pafi.hu

Kiss Csaba József
Stratégiai és Fejlesztési

Rektorhelyettesi Titkárság

World Bank gyakornoki pályázat

AnItA BORG-öSztönDíj
számítástechnikát, műszaki informatikát, 

informatikát hallgatóknak

Fotó: internet

nemzetközi Diák fotópályázat
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Fotó:  internet

Miutcank.hu – Közösség egy kattintásra
napjainkban nagyon népszerűek a közösségi megosztáson alapuló start-up vállalkozások 
és ehhez kapcsolódó telefonos alkalmazások, amelyek az élet minden területén igyekeznek 
fenntartható és általában kedvező árú megoldásokat nyújtani a felhasználók számára.

Vajon miért van az, hogy ennek ellenére a 
hétköznapokban egyre kevésbé jellemző az, 
hogy megosztjuk egymással, amink van, és 
inkább megveszünk mindent, holott lehet, 
hogy az adott eszközre csak pár óráig lenne 
szükségünk? Többek között ennek a prob-
lémának a megoldására született meg a Mi-
utcank.hu közösségi oldal, amely több mint 
egy hagyományos csere-, vagy szívesség-
közvetítő honlap.
A Miutcank.hu csapata egy olyan közös-
ségépítő platformot álmodott meg, amellyel 
könnyedén megismerhetjük a környezetünk-
ben élőket és felismerhetjük a jó szomszéd-
ságban rejlő lehetőségeket. Az oldal létreho-
zói felismerték a fogyasztói társadalomban 
rejlő, negatív folyamatokat eredményező 
problémákat, amelyekre szerettek volna 
megoldást kínálni.
A széleskörű internethasználat és a felpör-
getett életstílus eredményeképpen ugyanis 
ma már a szomszédok elidegenedtek egy-
mástól, nem nyitunk a másik felé, épphogy 
csak köszönünk egymásnak az utcán, lép-
csőházban. Lassan egy kis lisztet se merünk 
kérni, ha épp nincs otthon, és már csak az 
hiányzik a süteménybe, hiszen a nagyfokú 
mobilitás, a gyakori munkahelyváltásokkal 
járó költözések eredményeképpen gyakran 
előfordul, hogy azt se tudjuk, ki lakik a szom-
szédban. 
Ez a lokális alapon működő közösségi oldal, 
ha okosan használjuk, segíthet abban, hogy 
egy kattintással felfedezzük a környéken 
élőket, és jó kapcsolatot építsünk ki velük. 
Egy egyszerű regisztráció után, melyre Fa-
cebook-profillal is lehetőség van, a rendszer-
ben láthatóvá válik, hogy kik használják az 
oldalt a szomszédaink közül, és ők milyen 
messze laknak. A lakhely megadása csak 

ezért fontos, a pontos cím nem látható a töb-
bi felhasználó számára. Ezután már van mód 
segítség kérésre, hátha valaki a környéken 
például pont vízvezeték-szerelőt keres, míg 
cserébe szívesen vigyázna valamelyik házi-
állatunkra a nyaralás alatt, de persze szám-
talan egyéb esetben is jól jöhet egy megbíz-
ható szomszéd. A felület amellett, hogy segít 
időt, pénzt és energiát spórolni, közösség-é-
pítő erővel is bír, általa könnyedén szervez-
hetünk közös programokat, megtalálhatjuk a 
hasonló érdeklődésű közelben lakókat.
A kezdeményezés a fővárosban nagy si-
kerrel indult tavaly nyáron, és vidéken is je-
lentős számú felhasználóval rendelkezik. A 
Miutcank.hu csapata mobil alkalmazás ké-
szítését is tervezi, hogy a jövőben még egy-
szerűbb legyen a kapcsolattartás, és még 
barátságosabb, élhetőbb környékké tehes-
sék környezetüket az emberek.
Talán már idén is egyszerűbbé válhatnának 
az ünnepi előkészületek, ha – miután ilyen 
módon megismerkedtünk néhány közelben 
lakóval – lenne kihez fordulni az ünnepi va-
csorához hiányzó fűszer, vagy esetleg a ki-
égett karácsonyfa izzó cseréje kapcsán is, 
kicselezve az ünnepi zárva tartás okozta 
bonyodalmakat.

Tóth Orsi
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Mexico
Mexicans diminish the negative energy of the 
previous year before the arrival of the New 
Year by writing a list of the bad events which 
happened last year and throwing it into fire 
before midnight.  
Moreover, during the last twelve seconds of 
the year, everyone eats twelve grapes for a 
lucky new year, and they can make a wish 
for each grape. The Twelve Grapes of Luck 
tradition is rooted in Spain, but it is common 
in many Latin-American countries, which can 
mean that grapes really bring luck or that Lat-
in-American and Spanish people like grapes. 
However, buying some grapes before New 
Year’s Eve and organising a grape-eating 
contest in the last twelve seconds of the year 
can be a great fun. 

Belgium
In Belgium New Year’s Eve is called Saint 
Sylvester’s Eve, family parties are arranged, 

and the children save up their pocket money 
to decorate the house for the special night. 
Moreover, the kids write holiday greetings 
for their older relatives on special cards and 
read them out at midnight. Belgians also wish 
Happy New Year to their pets and animals. 
New Year is for many a family holiday spent 
with loved ones besides being a great party.

Scotland
Hogmanay is the Scottish word for the last 
day of the year. In Scotland, you are lucky 
if you are a tall man with dark hair because 
then many people would be happy to have 
you as their first guest of the New Year.  
First-footing starts in the first second of 
the New Year, the first guest brings special 
presents, coal, salt, whisky and shortbread to 
bring luck for the owners of the house.  Tradi-
tionally in the east coast, first-footers brought 
decorated herrings.  
In Stonehaven, Aberdeenshire people swing 
burning balls to celebrate New Year. These 
balls are made of wire, newspaper and 
rags. People walk through the High Street 
swinging the burning balls, while many locals 
and tourists watch the spectacular tradition.  

Ecuador
Ecuadorian people believe that if you would 
like to go on a holiday the next year, you can 
increase your chances by walking with your 
suitcase on New Years’ Eve. You can get side 
glances, and the host of the party where you 
are heading may think that you want to move 
in instead of partying, but it doesn’t matter if 
you would get the holiday you dream of. 

the World greets the NeW year

Fotó: internet

When the clock strikes midnight on new years’ Eve, we say farewell to the year behind us and 
greet the new year. this one moment is both a beginning and an end, so people all over the 
world do everything to make this night special. We introduce you to some of the most inter-
esting new year traditions to ensure that the new year brings you luck, happiness and love.
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However, in Ecuador people walking with 
empty suitcases maybe not even noticed next 
to the “widows of the year behind,” who are 
men dressed like women in clownish clothes 
with heavy makeup, and who beg for money.  
Their husbands, the “representatives of the 
old year” are large figures looking like people 
they do not like or famous people and cartoon 
characters. These dolls are burned at mid-
night to forget the bad events of the last year.

china
The date of the Chinese New Year changes 
every year, because Chinese calendar is 
based on astronomical phenomena. The 
months begin when the new moon appears 
in the sky. The year is the time from a winter 
solstice till the next winter solstice. Winter 
solstice is the shortest day of the year. The 
first day of the year always falls between 21 
January and 20 February. The next Chinese 
New Year comes on 8 February 2016. 
Chinese New Year or the Spring Festival is 
not only celebrated for one night, but from the 
last day of the year till the 15th day of the first 
month. In China New Year is associated with 
the colour red, fireworks and firecrackers, and 
the story behind it goes back to the legend 
of Nian, the beast. Nian ate people, mostly 
children – as many other mythological beasts 
did. In the beginning of the year, people pre-
pared delicious food for the beast and left it 
outside the house to fulfil Nian’s great appet-
ite and to ensure that it did not eat any people 
in the new year. One brave man wanted to 
somehow stop Nian, and a god advised the 
man to put red paper on his house and place 
firecrackers. Nian, afraid of the colour red, 
never came near the village where everyone 
wore red clothes, red lanterns decorated the 
houses, and firecrackers were placed. 
Perhaps the most spectacular of the fifteen 
days of the New Year celebrations is the last 
day, the so-called Lantern Festival. This day 
everything is connected to the lanterns which 
symbolize that people leave the past be-
hind and hope for a good fortune.  The most 

important activity of the holiday is the lightning 
of the beautifully decorated lanterns, witch 
catch the attention of everyone on the first 
full-moon night of the Chinese year. Guessing 
lantern riddles is also a well-known custom: 
the owners of the lanterns write riddles on 
pieces of paper attached to the lanterns. The 
person who guesses the riddle correctly gets 
a small prize. 

We wish you a Christmas filled with joy and 
love and a wonderful new year!

Anett Schäffer

clownish bolondos
firecracker petárda
first-footing	 első	látogatás	

újévkor
fortune szerencse, sors
herring hering
lantern lámpás
riddle rejtvény,

találós kérdés
shortbread omlós sütemény
spectacular látványos
swing lenget, himbál

Fotó: internet
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26 Kávézó

Milyen volt a fellépés? Mennyiben más a 
fiatalabb közönség?
Szerencsére nem először lépek fel tiniknek, 
de teljesen más dolgokra fogékonyak a főis-
kolások vagy egyetemisták, mint egy közép-
korú közönség. Egy kicsit testre kell szabni, 
de én azért igyekszem nem akkora szakadé-
kokat képezni. Nincsen külön tini-műsor meg 
öreg-műsor. Én bízom benne azért, hogy egy 
felvilágosult 18 éves embert – aki egyetemre 
vagy főiskolára készül – más témák is érintik, 
mint Justin Bieber, vagy hogy mi ment a Viván 
egy órával ezelőtt. Ebből a szempontból nem 
akarok nagy különbségeket tenni.
Hogyan kerültél be a Hungary’s Got Talent 
tehetségkutató műsorba?
Számomra is meglepő módon behívtak egy 
próbafelvételre. Hogy ez honnan jött? Az RTL 
vezetőit kellene megkérdezni. Én nem jelent-
keztem, ilyen melókra nem lehet jelentkezni.  
Ezzel megkeresnek. Egy nagyon nagy rejtély, 
hogy ez hogy történt. Az meg, hogy miért 
engem választottak, egy másik rejtély. Már 
az élőknél tartunk, és szerintem tök buli az 
egész.

Vannak olyan emlékezetesek pillanataid a 
Hungary’s Got Talent-ből, amelyeket bele 
szoktál szőni az előadásaidba?
Nincsenek, inkább azt szoktam mondani, hogy 
nézzék meg a műsort, de nem azért, mert kö-
telező promó van, hanem mert szórakoztatóbb 
látni is hozzá. Egy-kettő volt, de miután lemen-
tek az adásban, már nem meséltem azokat, 
mert az a „láttátok múltkor a műsort” típusú 
visszautalás nagyon egyszerű. Elmeséled mi 
volt a TV-ben tegnap? – hát köszönöm szé-
pen, azt mindenki meg tudja nézni.
Honnan jönnek a poénok? Sokat készülsz 
egy-egy műsorra?
Ezt mindig a helyzet hozza. Én nem készülök, 
nem kell készülnöm. Már 1500 rendezvényen 
vagyok túl, nincsen gond, ha belöknek bárho-
va. Tehát felveszem az atmoszférát – minél 
gyorsabban –, és testre tudok szabni bármi-
kor, bármit. Csomó helyen van információ, 
amit bele kell szőni, át kell adni, például vál-
lalati vagy céges prezentációkon. Akkor azt 
bele kell szőni a mondandódba, de úgy, hogy 
indirekt legyen. Tehát nem két vicc között 
mondod azt, hogy „és amúgy lehet regisztrál-
ni a pultnál”, mert az úgy nyomi. Ez a feladat 
része, hogy természetesként kell előadni min-
dent. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként nem 
természetes, csak valahogy gördülékennyé 
kell tenni az egészet, hogy ne legyen száraz 
érzete.
Hogy fedezted fel, hogy te ebben tehetsé-
ges vagy?
Ezt nem az ember maga, mint inkább a kör-
nyezete fedezi fel. Az, hogy tehetséges, erős 
szó, ezt inkább mondjuk úgy, hogy tettünk egy 
próbát és sikerült. Szerintem ez a helyes ki-
fejezés.

Tóth Evelin

iNterjú dombóvári istváN hUmoristával

Dombóvári István, a hazai stand-up comedy műfaj képviselője idén a Miskolci Egyetem nyílt 
napjára is ellátogatott, szórakoztatva egy kicsit a leendő egyetemistákat. István a Dumaszín-
ház állandó fellépője, és a nem rég indult hungary’s Got talent tehetségkutató műsorban 
jelenleg műsorvezetőként is láthatjuk.

Fotó: Kiss Viktor
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Fotó: Szabadi Martina Laura

kézzel készített hógömb kézzel készített mécsestArtó

Nincs szükségünk hozzá másra, csak egy 
aranyos figurára, csillámporra, egy szép be-
főttesüvegre, ragasztóra, szalagra és üveg-
festékekre. A befőttesüveget megtisztítjuk az 
esetleges szennyeződésektől, majd a figura 
alját gondosan és alaposan beragasztózzuk, 
és beállítjuk a befőttesüvegbe a kívánt pozí-
cióba. Használhatunk pillanatragasztót is, de 
egy szép fehér csillámos dekor ragasztónál 
az se baj, ha túl sokat kenünk, és megfolyik 
picit. Arra mindenképp ügyeljünk, hogy a ra-
gasztó vízálló legyen, és hogy megvárjuk a 
kötési idejét!
Ez után kívülről üvegfestékkel díszítjük az 
üveget ízlés szerint. Óvatosan bánjunk az 
üvegestékkel, mert megfolyhat, és a különbö-
ző márkáknak változó a száradási ideje. 
Végül, ha a ragasztó már biztosan megkö-
tött beleszórjuk a csillámport az üvegbe, és 
megtöltjük desztillált vízzel, és rácsavarjuk a 
tetejét. A tetejét üvegfestékkel kékre festjük, 
és kész is a hógömbünk.

Ehhez karácsonyi mécses tartóhoz nincs 
szükség másra, mint egy befőttesüvegre, 
üvegfestékre, egy ecsetre, szalagokra, csillá-
mos ragasztóra és ablakfestékre.
Ha bonyolultabb mintákat szeretnénk, elő-
ször kontúrozó festékkel rajzoljuk meg, és 
csak utána töltsük ki színekkel. A kontúr után 
megadjuk az üveg alap színét, mely jelen 
esetben kék lesz. Vigyázzunk, hogy egyenle-
tesen kenjük fel a festéket, különben a vég-
eredmény foltos lesz, és használjuk olyan 
festéket, amely átengedi a fényt, így majd a 
mécsesünk színes fényt szór szét.
Miután az alap megszáradt díszítsük minták-
kal olyan festékkel, amelyen nem hatol át a 
fény. A csillagok vagy hópelyhek remekül mu-
tatnak az égő mécsessel, és az árnyékuk a 
falakra vetül. Végezetül az üveg szájára de-
kor ragasztóval szalagot rögzítünk, majd az 
elkészült mécsestartóba tesszük a mécsest.

Szabadi Martina Laura
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KLíMAVÁLtOzÁS
hétről hétre lehet hallani a globális felmelegedés előrelátható veszélyeiről, negatív követ-
kezményeiről. De mi is igazából ez a folyamat, és mitől olyan félelmetes az ökoszisztémára 
nézve pár fok hőemelkedés?

Hiszen a Föld átlagos hőmérséklete állandó-
an változik. Az utolsó jégkorszak nagyjából 
tízezer éve zajlott le, azóta kisebb ingadozá-
sokkal növekszik, a sarki jégtakarók vissza- 
húzódását eredményezve. Az utolsó lehű-
lést – ami a XIV-XIX. század között zajlott 
le – kis jégkorszaknak nevezzük. Ekkor Nyu-
gat-Európában 1-2 °C-kal csökkent az átlag-
hőmérséklet, amit a kutatók feltételezései 
szerint az akkor gyakori vulkánműködések 
következményének tudhatunk be. Ugyanis a 
légkörbe került hamu jelentősen visszaveri a 
nap sugárzását, így kívül tartva a fény egy 
részét, ami felmelegíti a talajt.
Napjainkban azonban pont az ellenkező je-
lenség működik, azaz a szennyezett légkör 
bent tartja azokat a sugarakat, amelyek egy-
szer már elérték a Földet. Az üvegházhatás-
ról természetesen mindenki hallott, hiszen e 
nélkül nagy valószínűséggel az élet sem fej-
lődhetett volna ki a Földön. Leegyszerűsítve 
olyan lenne, mintha a mélyhűtőben próbálnál 
kertészkedni, ami -18°C-nál enyhén szólva 
sem bizonyul túl effektív módszernek.
Tehát a Napból érkező elektromágneses 
sugárzás olyan tartományba esik, ahol szá-
mára a légkör közel átlátszó, viszont a talaj 

és a víz visszaverődéséből érkező hosszabb 
hullámú sugárzásnál már koránt sincs így. 
Ennek oka a számos üvegház-hatású gáz, 
ami a légkörünkben található.
A probléma ott kezdődik, hogy az iparosodás 
óta a különböző emberi tevékenységek miatt 
az ilyen gázok jelenléte nőtt a légkörben, ami 
jelentősen felgyorsítja a klímaváltozást.
Vízgőz, szén-dioxid és metán a természet-
ben is bőven előfordul, azonban az utóbbi 
években annyira megerősödött a káros-
anyag-kibocsájtás, hogy már most hatás-
sal van a légkörre és ezzel együtt a Föld 
átlaghőmérsékletére is egyaránt. A fosszilis 
anyagokból előállított energia, elsősorban 
a kőolaj felhasználása rengeteg szén-dio-
xidot juttat légterünkbe, a mai napig hatal-
mas mértékű erdőirtás miatt pedig egyre 
nehezebben tűnik el belőle, hiszen nincs, 
ami megköthetné azt. Nem elhanyagolható 
továbbá a metán és a dinitrogén-oxid kibo-
csájtás sem, amiért a különböző erőművek, 
a mezőgazdaság és a kőolaj-földgáz kiter-
melése is egyaránt okolható.
Elsőre nem tűnhet olyan vészesnek, hogy 
az évi átlaghőmérséklet megnő 1-2 fokkal, 
azonban a hatásokat már most is érezni le-
het. Ha tovább folytatódna az ilyen mértékű 
felmelegedés, akkor még gyakoribbá válná-
nak a tartós aszályok, illetve árvizek, sok 
part menti területet eláraszthat a víz, míg 
máshol elsivatagosodás jöhet létre. A sarki 
jégsapkák olvadása miatt a víz körforgása 
felborul, ami kihatással van a Golf-áramlatra 
is. Ez pedig további légköri változásokat fog 
okozni, néhány évtized múlva már érezhető 
lehet a hatása. 
Egyszóval egy elég összetett problémával 
állunk szemben, a folyamatot nehéz vissza- 
szorítani, ám most már kirajzolódni látsza-
nak az ezirányú törekvések minden téren. 

Fotó: internet
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Kérdés, hogy milyen léptékben tudunk át-
állni olyan gazdaságra, amely stabilizálná a 
termelést és a légkört is egyaránt. Ugyanis 
már most megfigyelhető jelenségek közé 
sorolják, hogy a csendes-óceáni passzát 
szélrendszer időnként kezd szétesni, ami 
hamarosan kihat majd Európa éghajlatára is.
Tudósok világmodellekkel próbálják kikövet-
keztetni a jövőbeni változásokat, 
ám nem csak a felmelege-
désre, hanem a lehűlés-
re is esély van konti-
nensünkön.
Magyarország vi-
lágviszonylatban 
jól védett terü-
leten helyezke-
dik el, hiszen a 
Kárpátok gyű-
rűjében nem 
vagyunk kitéve 
erős szélnek, 
h u r r i k á n o k n a k 
és aktív vulkán 
sincs közelünkben. 
Azonban hazánkban 
is felerősödni látszanak a 
természeti jelenségek, sokan 
a 2000-es tiszai és a 2002-es dunai árvíz is 
ide sorolható. Ráadásul jelentős csökkenés-
re lehet számítani a csapadékmennyiséget 
illetően, ráadásul az a kevés gyakrabban fog 
érkezni rövid, ám heves esőzések, havazá-
sok formájában, ami nagyon rossz a mező-
gazdaságnak is. Hosszútávon ugyanakkor a 
kiszáradás fenyegeti Magyarországot. Olyan 
feltevés is született, hogy Európában minket 
súlyt majd a legjobban a vízkészletek csök-
kenésének veszélye.

Mit tehetünk a jövőnkért?

Az olyan energiahordozóknak, mint az olaj, 
egyetlen előnyük volt eddig: Olcsóbb volt 
kitermelni és feldolgozni a nagy hatásfok 
miatt, mint a megújuló energiaforrásokat 
használó erőműveket, eszközöket előállíta-
ni. Szerencsére ez napjainkban megfordul-
ni látszik, például a napelem előállításának 
költsége évről-évére csökken, míg a hatásfo-

kot folyamatosan javítják. A legtöbb tudós és 
jövőkutató szerint ez lesz a fő energiaforrás 
pár évtizeden belül, hiszen a nap annyi ener-
giát sugároz bolygónkra csupán másfél nap 
alatt, mint amennyit a bolygónk összes kő-
olaj készletéből tudnánk előállítani összesen.
Azonban ha kicsiben gondolkodunk, szemé-
lyesen is tehetünk a globális klímaváltozás 

ellen. Elég csak végiggondolni, hogy 
Miskolcon is fölöslegesen sok a 

személyautó, amik dugóban 
sokkal több káros anyagot 

juttatnak a levegőbe. Vá-
laszthatjuk helyette a 
biciklizést is, ami reg-
gelente nem csak gyor-
sabb, de még kondiban 
is tartja az embert. De 
vásárlásnál is odafi-
gyelhetünk, hogy olyan 
termékeket válasszunk, 
amik újrahasznosítható 
csomagolásúak, vagy 

nem szennyezik környe-
zetünket nagymértékben. 

Ilyen lehet egy természetkí-
mélő mosogatószer, vagy csu-

pán a lebomló vásárlószatyor is. A 
szelektív hulladékot pedig dobhatjuk külön 
a lerakóhelyeken, melyekkel szerencsére 
már szinte minden lakóövezetben találkoz-
ni. Higgyétek el, tényleg számít minden ap-
róság, hogy szebbé és élhetőbbé tehessük 
jövőnket!

Ozsváth Cseke Gergő
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amatőr felolvasó est

a bölcsészettUdomáNyi karoN

Első éves kulturális antropológus és szabad bölcsész szakos hallgatók Amatőr Felolvasó Estet 
rendeztek a Bölcsész Klubban. Potonyecz Fanni és Tóth Evelin élménybeszámolója a rendez-
vényről.

Bár nem voltunk nagyon sokan (úgy 25-30 
fő), mégis állíthatom, hogy jól sikerült az ese-
mény. A résztvevőktől pozitív visszajelzéseket 
kaptunk, és buzdítást, hogy legyen ismétlés.
A felolvasó estet a Bölcsész Klubban szer-
veztük meg, ami önmagában is hangulatos 
kis helyszín. Gyertyákkal és karácsonyi izzók-
kal világítottuk ki a helyet, és idézetekkel, a 
Mogul Kiadó emblémájával, és a nyeremény 
könyvről készült képpel díszítettük a falakat.
Miután mindenki megérkezett, elmondtuk, ho-
gyan fog lezajlani az egész. Ekkor a verseny-
zők már kihúzták a sorszámaikat, és mielőtt 
színpadra léptek volna egy-két mondatban 
bemutattuk őket a nézőknek. Nagyon sok-
színű volt az est: novellák, regény részletek, 
versek és slam poetry is elhangzott.
Ezután a közönség szavazata alapján meg-
jutalmaztuk a három legjobb művet. Az ese-
mény nem jöhetett volna létre a Mogul Kiadó 
támogatása nélkül, és John Cure nélkül, aki 
megírta a Gonosz új arca című könyvet, ame-
lyet a három nyertes haza is vihetett.

A jutalmak átadása előtt felolvastuk a Kicsoda 
John Cure? című részt a regényből, így – re-
mélhetőleg – még jobban felcsigázva a ver-
senyzőket a könyv iránt.

A nyertesek:

Mucsi Eszter, novella
Orosz László, regény részlet

Bájer Máté, verscsokor

Az eredményhirdetést a szabad felolvasó 
rész követte, ahol bárki felolvashatta saját 
írásait, vagy olyan műveket, amelyek közel 
állnak a szívéhez. Mi sem maradtunk ki a 
sorból, biztatva ezzel a többieket. A két rész 
közti szünetben, és az esemény végén pedig 
közös beszélgetésekre került sor.
Itt is szeretnénk gratulálni a nyerteseknek, és 
az érdeklődésre való tekintettel valószínűleg 
a jövőben újra meg fogjuk rendezni a felolva-
só estet.

Tóth Evelin

Fotó: ME-BTK
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Ha úgy érzed, hogy felelős értelmiségiként tenni szeretnél a cigányság 
felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért, valamint tagja szeretnél 

lenni egy jó közösségnek, köztünk a helyed!

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium felvételt hirdet a 2015/2016-os tanév 2. félévére elsősorban 
roma és/vagy hátrányos helyzetű, illetve fontos társadalmi kérdések iránt érdeklődő, a cigányságot 

érintő problémákra fogékony hallgatók számára, akik a Miskolci Egyetemen, nappali tagozaton tanul-
nak. A felvételt nyert hallgatók ösztöndíjban és gazdag szakkollégiumi programokban részesülnek!

Jelentkezni lehet 2016. január 12-ig elektronikusan a gkciganyszakkoli@gmail.com e-mail 
címre, vagy postai úton a 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24. címre küldött 
pályázati dokumentációval, mely tartalmazza:

• a kitöltött jelentkezési lapot
• fényképes önéletrajzot
• érettségi bizonyítvány másolatát
• a felsőoktatási intézmény által küldött felvételi értesítő másolatát 
  (amennyiben felsőoktatási tanulmányaid 2016. februárjában kezded meg)
• előző két lezárt félév tanulmányi eredményéről szóló igazolást 
  (NEPTUN rendszerből kinyomtatott leckekönyv)
• lelkészi ajánlást
• a jegyző által kiállított igazolást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
  jogosultságról és a hátrányos helyzetről (amennyiben releváns)

Letölthető jelentkezési lap és további információk 
a szakkollégiumról:
 

http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/jelentkezes.html

További információ:
Somosi Ágnes (kapcsolati koordinátor)
3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24.  
Mobil: +36 30 645 10 20
E-mail: gkciganyszakkoli@gmail.com

 

A program az NTP-SZKOLL-M-15-0006 
azonosítószámú projekt keretében valósul 
meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

támogatásával.
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Már maga az előzetes is egy meglehetősen 
szájbarágós társadalomkritikával nyit. Meg-
jelenik a pénz és a boltokat elözönlő vásár-
lók hada, ami önmagámban elég nagy klisé, 
ám a képek belassítása, és az andalító ka-
rácsonyi zene érdekes disszonanciát teremt. 
Sajnos tény, hogy a Karácsony, a béke és a 
szeretet ünnepe napjainkra anyagiassá vált. 
A nagyobb baj azonban, hogy számos csa-
ládban gondot okoz az ünnep együttöltése 
is. Az emberek dolgoznak, a családtagok 
meglehetősen kevés időt szánnak egymásra, 
így már egy közösen töltött nap, egy ünnepi 
vacsora is nagy kihívást jelenthet a család el-
idegenedett tagjai számára. 
Nincs ez másképp a Krampusz című alkotás-
ban sem. A film idilli képekkel indul, szépen 
feldíszített ház, ételtől roskadozó asztal és 
kellemes, vidám emberek. Ám a szög hamar 
kibújik a zsákból: hiába a csodás körítés a 
rokonok egymásnak esnek az ünnepi asztal-
nál. Mindezek hatására főhősünk, az ifjú Max 
kiábrándul a Karácsonyból, és hátat fordít az 
ünnepnek. Tettével, azonban életre hív egy 
ősi démoni erőt, mely kegyetlenül megbünteti 
a hitetleneket. A forró csokit felváltja a fejsze, 
és az aranyos karácsonyi figurák vérszomjas 
szörnyekké változnak. A családnak nem ma-
rad más lehetősége, össze kell fogniuk, ha 
meg akarják élni az újévet.

Egyébként címszereplőnk osztrák területről 
származik. Maga a Krampusz szó is a régi 
német Krampen, vagyis karom kifejezésből 
ered. A Krampusz alakjában elsősorban a téli 
napforduló pogány kori hiedelemvilágának 
szellemei öltöttek testet, ám a keresztény 
néphagyomány már az ördöggel azonosítot-
ta, így szőrös, patás, szarvakkal rendelkező 
lényként kezdték ábrázolni, aki teljes egé-
szében a jóságos Mikulás ellentétét testesíti 
meg. 
No, de térjünk is vissza a filmre. Bár a Kram-
pusz, mint rémisztő horror lett beharangozva, 
sajnos az újabb cikkekben horror vígjáték 
szerepel, ellenben semmi ok a csüggedésre, 
hiszen maga a műfaj is a már fent említett el-
lentétre épül. A rendező Michael Dougherty 
még 2007-ben az Adsz vagy kapsz című 
horror trilógiával került a figyelem középpont-
jába. E statisztikát alapul véve lehetséges, 
hogy már csak 8 évet kell várnunk a húsvé-
ti nyuszis horrora. Még egy jó pont, hogy a 
film szakít a manapság kedvelt számítógépes 
trükkökkel, és klasszikus bábutechnikát alkal-
maz. A rendező külön kérésére 80%-ban csak 
bábuk segítésével keltették életre a filmbéli 
szörnyeket, majd ezt fokozták néhol számí-
tógépes trükkökkel. A szörnyeket egyébként 
A gyűrűk ura és A hobbit trilógiák látványvilá-
gáért felelős Weta Workshop és Weta Digital 
készítette.

Báthori Kinga

krAmPusz

A nyáron debütált Akasztófa, Sinister 2 és Bíborhegy után végre megérkezett a mozikba a 
következő horror film, amely nem mellesleg karácsonyi csomagolásban vár minket.

Fotó: internet 
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A Sötét Lovag-trilógia, Oroszlánkirály, A Ka-
rib-tenger kalózai, Pearl Harbor, A Da Vinci-
kód, Esőemben, A kör, Gladiátor, Csillagok 
között. Híres és kiemelkedő alkotások a 
filmtörténelem nagy könyvéből, amelyek 
látszólag eltérnek egymástól, de egy dolog 
mégis összeköti őket. Jobban mondva egy 
személy, aki nem más, mint Hans Zimmer, 
korunk egyik legmeghatározóbb filmzene-
szerzője, aki az elmúlt két évtized minden 
sikerfilmjénél letette névjegyét egyedi, gran-
diózus és utánozhatatlan stílusával. De a lis-
ta közel sem ért véget, hiszen nehéz lenne 
felsorolni azokat a filmeket, amelyek tökéle-
tesítésében ő is segédkezett.  A nyolcvanas 
évek óta közel 200 film zenei aláfestésében 
vállalt szerepet, és 1995-ben megkapta az 
Oroszlánkirály főcímdaláért a legrangosabb 
filmes elismerést, az Oscar-díjat. Hans Zim-
mer népszerűsége az utóbbi 10 évben elké-
pesztő gyorsasággal nőtt, és komoly szere-
pet vállalt abban, hogy a Hollywood pajzsára 
emelt Christopher Nolan a XXI. század leg-
sikeresebb filmrendezőjévé nője ki magát. A 
filmgyártás e két non plus ultrája eddig hat 
filmet készített el együtt, többek között olyan 
gyöngyszemeket, mint a Tökéletes trükk 
vagy az Eredet. Két Golden Globe-díj, egy 
Oscar-díj, számtalan nevezés és elismerés 

után a filmipar legfoglalkoztatottabb zene-
szerzője először a történelem során európai 
turnéra indul, hogy szimfonikus zenekarával 
élőben idézze meg leghíresebb filmes alko-
tásainak atmoszféráját és hangulatát. 
A Live on Tour 2016 április 6-án rajtol Lon-
donból, és másfél hónap alatt Hans Zimmer 
koncertet ad 18 európai országban, többek 
között Magyarországon is. Aki élőben sze-
retné megtapasztalni a német zseni egyedi 
és megismételhetetlen előadását, az már 
most karikázza be a naptárjában május 11-
ét, mert Hans Zimmer egész estés koncert-
tel várja a magyarországi rajongókat a Papp 
László Budapest Sportarénában.

Keszi Bálint

Fotó: internet 

A csodA euróPábA érkezik

2016-ban európai turnéra indul a világ egyik leghíresebb filmzeneszerzője, aki május 11-én 
Budapesten ad egy felejthetetlen koncertet.
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A kollégiumok AlAtt

Sokan hallottunk már róla, hogy a kollégiu-
mok alagsorral rendelkeznek, persze ez nem 
meglepő, meglehetősen sok épülethez tar-
tozik pince, ugyanakkor, az, hogy egy egész 
rendszerről beszélhetünk, amely összeköti 
a hat kollégiumot, már nem annyira szokvá-
nyos. 
Egyetemünk alapkövét 1950 májusában 
fektették le. Az egyetem társadalmi munka 
keretében, részben hallgatói segítséggel 
épült. Mindemellett a munka nagy résztét a 
Rákosi-korszak politikai foglyai végezték, 
jobban mondva velük végeztették. 1952-ben 
megkezdték a kollégiumok építését is, majd 
1964–65-ben átadták az E/7-es épületet, 
amely a kezdeti időkben szintén kollégium-
ként funkcionált. Jelenleg a hét működő kollé-
giumépület az ország legnagyobb egy helyen 
lévő kollégiumi egysége, amely megközelítő-
leg 2000 fő befogadásra alkalmas. 

Az alagsorban, a viszonylag tágas folyosók-
ról különböző kisebb helyiségek nyílnak, me-
lyek lakhatásra nem alkalmasak, és jelenleg 
is raktárként funkcionálnak.  A hat különálló 
kollégiumot összekötő folyosók kicsit keske-
nyebbek, belmagasságukat pedig 140 cm-re 
zsugorítják az ott futó közműrendszer csövei. 
Mindezen információk megszerzése, nem túl 
nehéz feladat, hiszen elég, ha saját szemünk-
re támaszkodunk, ám az átjárók funkciójának 
kiderítése, már nem ilyen egyszerű. Az épít-
kezés az 50-es évek elején indult, vagyis né-
hány évvel a háború után, nem csoda tehát, 
hogy az E/4 kollégium alagsorában helyet 
kapott egy légvédelmi pince is. Egyébként 
az egyetem idén kapott egy minisztériumi ha-
tározatot miszerint ezt a polgárvédelmi óvó-
helyet már nem kell fenntartania. Tehát adott 
egy óvóhely, amely az épületegyüttes köz-
ponti helyén fekszik, és a föld alatt mindkét 
irányból megközelíthető. Támadás esetén a 
diákok akár az egyes kollégiumból elindulva, 
át a kettes és hármas kollégium épületén, a 
föld alatt érkezhettek a légvédelmi helységbe. 
A logikusnak tűnő érvelés ellenére a folyosók 
ilyesféle funkciója nem bizonyítható. Köteles 
Attila az Üzemeltetési Osztály vezetője és 
Sulák László a Bolyai Kollégium igazgatója 
egyaránt azt erősítette meg, hogy a járatokat 
az épületeteket összekötő közműrendszer 
miatt alakították ki, tehát technikai szerepük 
van. A folyósok megkönnyítik a szerelési fel-
adatok elvégzését, mivel szabad szerelést 
biztosítanak. E funkció szintén könnyen iga-
zolható, hiszen akkoriban nem állt rendelke-
zésre a mai korszerű technológia, és valószí-
nűleg sokkal gyakrabban kellett javítani, vagy 
cserélni a csöveket.
Jelenleg az összes átjáró folyosó le van zár-
va, és szerepük – legalábbis a közműrend-
szert illetően – változatlan.

Báthori Kinga

Mikor és hogyan épültek kollégiumaink? Miért volt szükség rejtett földalatti folyosókra? ho-
gyan festenek a szűk járatok napjainkban? cikkünkből mindenre választ kaphattok.

Fotó: Báthori Kinga
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Építsd 
már most 
a jövődet!

Több részlet, jobb döntés.

LÁJKOLD A FACEBOOKON A „PÁLYAKEZDŐ – 
PROFESSION.HU” OLDALT ÉS KÖVESD  
GYAKORNOKI  ÉS PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSAINKAT!

Álláskereséssel és szakmai kérdésekkel 
kapcsolatban keresd Hudák Mátét a 
Profession.hu képviselőjét a Miskolci 
Egyetemen, vagy a hudakmate@outlook.com 
email címen!




