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EFOtt történelem

Karácsony másképp - az orosz ünnep(ek) -- p18

korlátlan Fantázia - a nagy hal meséje -- p25

ötös fölé- nálunk vizsgázott a szomszédnéni -- p32

Gólyabál2013 - így táncolt az egyetem -- p8

A névadó látogatása

interjúra fel!

Csak szabadon...

Beszélgetés Frei Tamással

Tippek, trükkök állásinterjúra

ü n n E p i
hAnGulAtbAn
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5000 példányban

Prof. Dr. Torma András 
rektor

Konyári György

Tóth Beáta

Kiss Viktor

Somogyi Gyula

konyarigy@uni-miskolc.hu

Boldizsár Csongor, Kerekes 
Bernadett, Keszi Bálint, 
Kiss Viktor, Krajcz Vivien, 
Muntyán Bernadett, Nagy 
Tomi, Rada János, Schäffer 
Anett, Somogyi Gréta 
Kincső, Somogyi Gyula, 
Paulisinecz Éva, Tóth Beá-
ta, Tóth Orsi, Varhola Betti

konyarigy@uni-miskolc.hu

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

www.fb.com/me.megazin
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A szerkesztő levele

Decemberben minden a karácsonyról, az ünnepekről szól, aminek az egyik legszebb momentuma 
az ajándékozás. Az utóbbi hetek nem teltek eseménytelenül a campuson, így a Miskolci Egyetem 
karácsonyfája alá is értékes ajándékok kerülhetnek, ami persze nem kis részben az egyetemen, az 
egyetemért dolgozó emberek érdeme. 

A legfontosabb hír nem csak az egyetemünk, de Miskolc város életében is, a japán autóipari cég, 
a Takata városunkba való költözése. A jelentősége minden egyetemi polgár számára jelentős, hi-
szen a diákok számára akár gyakorlati hellyé is válhat a majdani üzem, az egyetemi oktatók pedig 
reméljük, hogy egy fontos kutatási terepet kapnak a cég által. A bejelentés alkalmával a Takata 
vezetői külön hangsúlyozták, hogy a Miskolci Egyetem komoly szerepet játszott abban, hogy 
városunk mellett tették le a voksukat és stratégia partnerségre törekednek a régió legnagyobb 
tudásbázisával. 

A másik remek hír a közelmúltból, hogy 2014. július 15-20. között a campuson, illetve Miskolc-
tapolcán rendezik meg az ország legnagyobb hallgatói megmozdulását, az EFOTT Fesztivált, 
számtalan kulturális és zenei programot kínálva a látogatók számára. A nagyságrendek érzé-
keltetése végett: a tavalyi évben a fesztivál 92.000 látogatót vonzott. Biztos vagyok benne, hogy 
méltó helyszínt fogunk biztosítani az EFOTT vendégei számára és a Miskolci Egyetem ismét pozitív 
értelemben kerül az országos tudósításokba. A képzeletbeli ajándékok sora nem ért még véget, 
2016-ban ugyanis egyetemünk és Miskolc városa közösen adhat otthont a tájfutók világbajnoksá-
gának. Köszönjük az egyetem valamennyi dolgozójának, aki munkájával ezen sikerek eléréséért 
fáradozott!  

Fontos kiemelnem az adventi időszakot, mely az elcsendesülés és a mérlegkészítés időszaka is 
egyben. Ilyenkor a zh-k és vizsgák szorításában szánjunk egy percet egymásra és köszönjük meg 
szeretteinknek, barátainknak a mindennapok erőfeszítéseit, amit egymásért teszünk.

Ezen gondolatok jegyében kívánok minden kedves Olvasónknak a MEgazin stábjának nevében 
áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, új esztendőt!

Vivat Miskolci Egyetem! 

Baráti üdvözlettel:

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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Az autóipari biztonsági berendezéseket, így 
például légzsákokat gyártó cég, amelynek az 
Audi, a BMW és a Daimler egyaránt partnere, 
új üzemét a Déli ipari Park területén építi fel. 
A Takata légzsák-üzletágának térségi igazga-
tója a beruházással kapcsolatban azt is el-
mondta, a magasan képzett munkaerő, tehát 
az egyetem is szerepet játszott abban, hogy 
Miskolc mellett döntöttek. 
– Az, hogy a Takata Miskolcot választotta, 
a városnak, az egyetemnek, sőt magának 
a cégnek is hatalmas lehetőség, hiszen ez 
utóbbi mind a kutatás–fejlesztés, mind a 

A kétnapos rendezvényt megnyitó beszédé-
ben Dékán Úr kiemelte a gazdászok széles 
körű és szerteágazó tudományterületének 
fontosságát, melynek következtében elhe-
lyezkedésük szinte garantált a végzést kö-
vetően. Az utóbbi időben a gazdász diplomát 
szerzett hallgatók jelentős része már 1-1,5 
hónap alatt talált munkát a szakmában. 
 A következő órákban az esemény fényét 
emelték a K&h, az OTP, a Raiffeisen és a 
Budapest Bank régióvezetőinek színvonalas 
előadásai, akik elsősorban a banki szektor 
iránt érdeklődők számára szolgáltattak fontos 
információkat. A közvetlen, vidám hangula-
tú program során a hallgatók megtudhatták, 

hogy melyek a szakmához szükséges leg-
fontosabb kompetenciák, továbbá a bankok 
számára legnagyobb kihívásokat jelentő dol-
gokról is szó esett.
 A zsúfolásig telt előadó tett tanúbizonyságot 
arról, hogy idén is hatalmas népszerűségnek 
örvendett a rendezvény. Ugyancsak a progra-
mok keretein belül élvezhettük Dr. habil Fábri 
György figyelemre méltó stand up előadását, 
aki a későbbiekben saját vállalkozásokról is 
beszélt, sőt ingyenes kompetenciamérésre is 
lehetőségük volt a diákoknak. 

Kerekes Bernadett

mérnökképzés terén támaszkodhat az egye-
temre – mondta el lapunk megkeresésére Dr. 
horváth zita általános rektorhelyettes, majd 
hozzátette, hogy a világméretű cég nemcsak 
a mérnökök, hanem a jogászok, a gazdászok 
és a bölcsészek számára is munkalehetősé-
get kínálhat. – A cég segíthet a városban, il-
letve a régióban tartani a fiatalokat, valamint 
vonzóbbá is teheti Miskolcot, ami az egyetem 
számára is igen fontos lehet – zárta gondola-
tait a rektorhelyettes.  

Rada János

Az egyetemnek i s  lehetőség

Ezer munkahelyet teremt Miskolcon a japán Takata Corporation, a világ egyik vezető au-
tóipari beszállító vállalata, amely az elmúlt öt év legnagyobb zöldmezős beruházását va-
lósítja meg Borsodban.

IV. Gazdász szakmaI Napok
„Meg tudtuk szólítani a hallgatóságot!” – nyilatkozta Prof. Dr. Kocziszky György, a Gazda-
ságtudományi Kar dékánja az idén negyedik alkalommal megrendezett Gazdász Szakmai 
Napokról. 
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A megemlékezés Prof. Dr. Torma András rek-
tor beszédével kezdődött, aki kihangsúlyozta, 
hogy Kratochwill Ferenc milyen meghatározó 
személyisége volt az egyetem életének és na-
gyon sok mindent tanulhatott tőle, hiszen rek-
tor úr épp akkor kezdett el az egyetemen ta-
nítani, mikor Kratochwill Ferencet kinevezték 
a kar dékánjának. Rektor úr elmondta, hogy 
az Egyetem életében talán ő volt az az ok-
tató, akit igazán szerettek a hallgatók, hiszen 
amikor felmentették dékáni tisztsége alól, 
szerenáddal búcsúztak el a szürke öltönyös, 
mosolygós, segítőkész oktatótól.
1996. szeptember 18-án került sor a Kra-
tochwill-terem és a falán elhelyezett Kra-
tochwill-relief, Máger Ágnes művének a fel-
avatására.

A megemlékezést az emléktábla megkoszo-
rúzása zárta. A koszorút Prof. Dr. Torma And-
rás és Prof. Dr. Farkas Ákos helyezte el.
A koszorúzás után pedig egy konferencia ke-
retén belül emlékeztek tovább a jeles oktató 
személyéről és életpályájáról.
A megemlékezés nem pusztán azoknak fon-
tos, akik ismerték őt és felnéztek rá, hanem 
ezáltal a fiatalok is megismerhettek egy olyan 
embert, akinek komoly szerepe van abban, 
hogy még ma is folyik jogászképzés egyete-
münkön.

Somogyi Gréta Kincső

öt hazai egyetemmel, közöttük a Miskolci 
Egyetemmel is stratégiai megállapodást kötött 
a MOl, amelynek értelmében az olajtársaság 
három év alatt félmilliárd forinttal fogja támo-
gatni az intézményeket. Emellett a jövőben a 
MOL nemcsak anyagi erőforrásokkal, hanem 
a saját szakemberei közül való oktatókkal is 
támogathatja a természettudományi képzé-
seket. Az együttműködés, amellett, hogy je-
lentős segítség lehet az intézmények fejlesz-
tésében és finanszírozásában, a hallgatók 
számára is kiváló lehetőségeket teremthet.

A megállapodás alapján a Műszaki Földtudo-
mányi Karon MOl Tanszék alakul, amely még 
magasabb szintre emelheti az – országban 
egyébként egyedülálló – olaj- és gázmérnö-
ki, illetve olajgeológusi szakemberképzést, 
mégpedig külföldi vendégelőadók és szak-
emberek bevonásával éppúgy, mint például 
az angol nyelvű képzés fejlesztésével. Prof. 
Dr. Torma András rektor az intézmény jövőjét 
is befolyásoló, rendkívül fontos eseménynek 
nevezte a megállapodás aláírását.

Rada János

megemlékezés
November 22-én került sor dr. Kratochwill Ferenc, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar első dékánjának megemlékezésére.

mOl tAnszék 
úJ TANSzéK AlAKul Az EGyETEMEN
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A jelentkezések alapján közel 300 diák vett 
részt a nyelvi megmérettetésen, ahol angol 
és német emelt szintű érettséginek megfelelő 
feladatsort töltöttek ki a középiskolás tanulók. 
A második fordulóra a legjobb 15 angolos és 
németes diákot hívják vissza, hogy a szóbeli 
elbeszélgetésen újra számot adjanak tudá-
sukról. A versenyzők még karácsony előtt 
megtudhatják kik azok, akik ismét ellátogat-
hatnak campusunkra, s kiknek nyílik lehető-
ségük versenyezni az értékes nyereménye-
kért. 

Középiskolások számára rendezett egyhetes 
kémiai vetélkedőt a Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar Kémiai intézete. A rendezvény kere-

tében harminc fiatal többek között különböző 
előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon és 
szakmai kiránduláson vehetett részt a hét 

során. A tartalmas napokat végül a csa-
patokba sorolt diákok – az előző napok 
munkáját demonstráló – prezentációi 
zárták. A vetélkedő kimondott célja volt, 
hogy felkeltse azoknak a fiataloknak az 
érdeklődését a műszaki és természettu-
dományok iránt, akik jövőre akár egye-
temünk hallgatóiként is folytathatják 
tanulmányaikat. A rendezvényt, amely 
egy pályázati projekt keretében való-
sulhatott meg, olyan régióbeli vegyipari 
vállalatok is támogatták, mint a Borsod-
Chem zrt. és Tiszai Vegyi Kombinát 
Nyrt.

Rada János

A verseny szervezői a régió fejlődésének 
szempontjából fontosnak tartják, hogy a kö-
zépiskolás fiatalok városunkban maradjanak, 
s a Miskolci Egyetemet válasszák tovább-
tanulásuk helyszínéül. A verseny résztve-
vői megismerkedhettek a Modern Filológiai 
Intézet különböző képzéseivel, valamint az 
egyetemi diákéletről is hallhattak egy érde-
kes beszámolót a hallgatói önkormányzat 
előadásában.

Muntyán Bernadett

NyelV I  VerseNy a BTk-N
KözéPiSKolÁSoK vErSENGTEK Az EGyETEM FAlAiN BElül

November 20-án a régió középiskolás tanulói mérhették össze tudásukat angol és német 
nyelvből a Modern Filológiai intézet által szervezett versenyen. 

kémiA verseny



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

7

eFOtt történelem - CSAK SzABADoN...
A ME-HöK sikeres pályázata után az ország legnagyobb hallgatói fesztiválja az EFoTT 
30 év után újra Miskolctapolcán kerül megrendezésre 2014. július 15-20. között.  lássuk az 
ország legrégebbi fesztiváljának történetét.

Szerintem még Maróthy László sem látta előre 
mindazt, hogy az általa, az 1976-os iX. KiSz 
Kongresszuson megalapított ifjúságot össze-
fogó rendezvény 37 év múlva Magyarország 
egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljává 
növi ki magát. Pedig pontosan ez történt az 
EFOTT, vagyis az Egyetemisták és Főisko-
lások Országos Turisztikai Találkozója ese-
tében. A rendszerváltás előtt a könnyűzenei 
koncertek helyett főleg az akadály- és sport-
versenyekre, politikai fórumokra, táncházakra 
és városismereti vetélkedőkre fektettek na-
gyobb hangsúlyt. Egy maroknyi felsőoktatási 
intézmény csekély számú, igen szerencsés 
hallgatója vett részt eleinte a programokon. 
Habár az évek során rohamosan nőtt a láto-
gatók száma, a vezérelv továbbra is a szocia-
lizmus építése és az ifjúság kordában tartása 
volt. A hallgatók úttörőtáborokhoz hasonlatos 
rendezvényeken vettek részt, amelyek esti 
fénypontja egy-egy koncert, performansz volt. 
A korai előadóművészek közül talán Cseh Ta-
mást, Boros lajost és Sándor Györgyöt érde-
mes kiemelni.
A szocialista tömb felbomlása után az EFOTT 
is keresni kezdte saját helyét a hirtelen hatal-
massá tágult világban. A nyugaton már be-

vált fesztiválok mintájára főleg könnyűzenei 
programokat helyezve előtérbe alakult át egy 
egyre nagyobb tömeget megmozgató ese-
ménnyé. Napokig kereshetnénk az okokat, 
hogy miért fejlődött és fejlődik a mai napig 
olyan dinamikusan az EFOTT. Talán annak 
köszönheti a népszerűségét, hogy minden 
évben más városban kerül megrendezésre? 
Talán azért vált ilyen elismertté a hazai fesz-
tiválozók körében, mert az elrepült évek alatt 
továbbra is megőrizte a családias jellegét? 
Vagy, mert fokozatosan színvonalas fellépők 
és programok közül szemezgethetnek a láto-
gatók? Talán nem is fontos megválaszolni a 
kérdéseket. Egyedül az az igazán lényeges, 
hogy Magyarország legidősebb fesztivál-
ja az elmúlt években egyre jobban közelít a 
100.000 látogatóhoz, és a következő nyáron 
nálunk, Miskolctapolcán rendezik meg. ismer-
ve a fesztivál történelmét, ne hagyjuk elveszni 
az igazi szellemét és ajándékozzuk meg az 
országot még egy, az elődeihez méltó ren-
dezvénnyel, amiről még évekig fog beszélni 
az ország. 

Boldizsár Csongor

1976 - Abaliget - 350 fő
1980 - Sirok - 1000 fő
1987 - Velence - 4000 fő

2004 - Fonyód - 30 000 fő2006 - Zamárdi - 50 000 fő
2009 - Baja - 64 000 fő
2013 - Zánka - 88 000 fő
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8 Fókuszban

A Miskolci Egyetem hallgatói önkor-
mányzata a hagyományoknak meg-
felelő, nagyszabású eseményt kínált 
az igényes, kulturált szórakozásra 
vágyó egyetemistáknak, sőt mindenki-
nek, aki a báli szezon nyitányaként a miskolci 
campust választotta. A nyitótáncot követően, 
a hivatalos megnyitó keretében Prof. Dr. Tor-
ma András, az egyetem rektora, Szabady 
Szabolcs, a ME-höK elnöke, valamint zsi-
ga Marcell, Miskolc város alpolgármestere 
köszöntötte a rendezvényt, de különösen a 
gólyákat, akik később igen szép számban 
mondták el a hagyományos gólyaesküt, még-

TáNcol az eGyeTem
Ha ősz, akkor gólyabál – az idén sem maradt el a miskolci universitas egyik legnívósabb 
eseménye, amely most sem csak a gólyákat várta az egyetem díszaulájába.

pedig oly határozottsággal, hogy még a rektor 
is elismerően szólt arról.
A megnyitót követően aztán együtt szórakoz-
tak egyetemünk gólyái, egykori és jelenlegi 
hallgatói, oktatói, valamint a külsős vendégek 
is, miközben olyan előadók léptek fel, mint 
például Dukai Regina, Fluor Tomi, a Kozmix 
és a happy Gang, Marót Viki és a Nova Kultúr 
zenekar, vagy épp a Szem-Erre együttes. A 
zenés–táncos programok mellett nagy sikert 
aratott például a Szomszédnéni Produkciós 
iroda stand-up comedy fellépése is.

Emellett nem maradt el sem a tombola, sem 
a Bál Szépe választás, az állandó, esetleg al-
kalmi párok pedig idén is köthettek egy éjsza-
kára szóló házasságot, sőt a gólyák – akár 
nászút gyanánt – még negyedórás élményta-
xizást is választhattak, mégpedig kétszemé-
lyes riksákkal a Diákhitel Központ jóvoltából.

Az éjszaka során aztán mindenkit magával 
ragadott a zene, a tánc, és nemcsak a dísza-
ulában, hanem a főépület előcsarnokában, 
sőt a jogászépületben is, miközben a nyak-
kendők meglazultak, a tűsarkúk pedig gyak-
ran lekerültek a lábakról.

Rada János

fotók: Kiss viktor
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A kerekasztal témái voltak: a hallgatók-
kal, mint leendő munkavállalókkal szem-
ben támasztott elvárások; miért érdemes 
a régióban maradni; a hallgatói felméré-
sek és a végzett hallgatókat foglalkoz-
tató cégek körében végzett felmérések 
eredményei; a cégek és az intézmény 
közti stratégiai kapcsolatok; valamint a 
Diák iroda által a hallgatóknak és a cé-
geknek nyújtott karrierszolgáltatások.
A cégek képviselői egyetértettek abban, 
hogy a későbbi sikeres elhelyezkedés 
kulcsa a tudatos karriertervezés. Jó, ha 
tisztában vannak vele a frissdiplomások, 
hogy a ranglétra alján kezdhetik karri-
erjüket, hogy megismerhessék a céget 
és annak folyamatait. Alapvető elvárás, 
hogy a pályázók felkészülten érkezze-
nek az interjúra és motiváltak legyenek 
abban, hogy az adott cégnél dolgozza-
nak. Fontosnak ítélték a munkavállalói 
kompetenciák közül a megbízhatóságot, 
a pontosságot és az elkötelezettséget. 

A résztvevők hangsúlyozták a gyakorla-
ti ismeretek fontosságát. A hallgatóknak 
célszerű akár féléves gyakorlatot tölteni 
a cégnél, ahol később dolgozni szeret-
nének. Ennyi idő alatt valódi feladatokat 
tudnak adni nekik és lehetőségük van 
a gyakornok megismerésére, akinek ha 
beválik, testhezálló pozíciót kínálhatnak. 
Ajánlják a gyakorlat és a diplomamunka 
írás összekötését is. Külön kiemelték, ha 
valaki külföldi tulajdonú cégnél szeretne 
elhelyezkedni, alapvető elvárás a tárgya-
lóképes angol nyelvtudás.
Az eseményre a régió meghatározó vál-
lalatainak toborzási szakemberei kaptak 
meghívást. Részt vett a BorsodChem 
zrt., az East Job, az Electrolux lehel 
Kft., az Evolution Consulting Kft., az iND 
Group, a Miskolc holding zrt., a NEST-
lÉ hungária Kft., a Robert Bosch Power 
Tool Kft. és a Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft., a Vodafone Magyar-
ország Zrt., és a BOKIK képviselője. 

Mindenképp bizakodásra adhat 
okot, hogy végre egy olyan felsőoktatási 
stratégiáról beszélhetünk, amelyet a Kere-
kasztal valamennyi, a felsőoktatásból érkező 
szereplője elfogadhatott. Már csak az új fel-
vételi eljárás miatt is fontos, hogy kiszámít-
hatóság jellemezze az ágazatot, hiszen az 
előző években a középiskolásokat is eltánto-
ríthatták a bizonytalan hírek. igaz, a felvéte-
lizőket elriasztó félelmek eddig is indokolatla-
nok voltak. A rend, a stabilitás mindenesetre 

reGIoNálIs karrIer-kerekaszTal
regionális Karrier-kerekasztalt rendezett a Diák iroda 2013. november 29-én a „KEzEK” - 
észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMoP 4.1.1.C-12/1/
KoNv vi. alprogram: Karrierszolgáltatások fejlesztése keretében. 

helyzetkép
 Rada János rovatanéhány gOndOlAt 

A FelsőOktAtási strAtégiáról

a gyakran tudatosan keltett, rosszindulatú 
híreszteléseknek is gátat szabhat. (Merthogy 
egyetemünknek ilyenekkel is szembe kellett 
néznie az elmúlt időben.)
Az új rendszer, úgy fest, az egye-
temek és főiskolák versenyéről fog 
szólni. Ha a felsőoktatási kormányzat e ver-
senyben nem hoz hátrányos helyzetbe egyes 
intézményeket, karokat, vagy épp szakokat, 
például az állami ösztöndíj-lehetőségek meg-
vonásával, ez a rendszer valóban mindenki 

Fókuszbanhelyzetkép

----------------------------------------------------------
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fotó: Kiss viktor

Még nem született végleges kormánydöntés az új felsőoktatási stratégiáról, hangsúlyozta Dr. 
Horváth zita általános rektorhelyettes, aki reméli, hogy a dokumentumban foglalt intézmény-
kategóriák nincsenek kőbe vésve és a rendszer átjárható lehet. Ha a stratégiát elfogadják, 
az egyetem vezetése ugyanis törekedni fog arra, hogy a Miskolci Egyetem is a nemzeti 
tudományegyetemek kategóriájába kerülhessen. Egyelőre azonban a pénzügyi egyensúly 
biztosítása mellett az intézményi akkreditáció jelenti a legfontosabb rövid távú feladatot - 
mondta el a rektorhelyettes.

számára elfogadható lehet. Másrészt úgy 
gondolom, valamiképp mégiscsak bölcsebb 
volna korlátozni az egy helyre felvehető 
hallgatók számát, hogy a nagy fővárosi in-
tézmények ne „szívhassák el” korlátlanul a 
fiatalokat a vidéki intézményektől. A minőség 
érdekeit sem szolgálná ugyanis, ha a hallga-
tók kevés képzőhelyen koncentrálódnának, 
ahol aztán félszázan hallgathatnának egy-
egy szemináriumon. Az mindenesetre pozi-
tívum, hogy a finanszírozásban – a hallgatók 
száma mellett – hangsúlyosan jelenhetnek 
meg a minőségi tényezők is. Jó volna, ha 
később a rendszer még inkább ilyen irányba 
mozdulhatna el. Az egyetemek ugyanis nem-
csak képző-, hanem kutatóhelyek is, sőt a 
regionális társadalmi-kulturális hatásuk sem 
elhanyagolható.

Őszintén remélem, hogy 
nemcsak a neve válto-
zott meg annak az intéz-
ménykategóriának, amelyet 
korábban szakegyetemnek, 
újonnan pedig egyetemnek ne-
vez a stratégia. 
Egy teljes universitasra, 
bárhogy is hívják azt, akár 
egyetemnek, akár nemzeti tu-
dományegyetemnek, minden 
régiónak szüksége van, így 
Északkelet-Magyarországnak 
is.
Rada János

A közelmúltban az egyetemeket és a főiskolákat érintő, mintegy három-négy-
milliárd forintos megszorításról érkeztek hírek. A minisztérium tájékoztatása szerint 
nem egy újabb zárolás történt, hanem egy korábbi, még a túlzottdeficit-eljárás miatt májusban 
hozott, de akkor az intézmények működési nehézségeire való tekintettel elhalasztott döntés 
értelmében hajtották végre novemberben a zárolásokat.

A jövő évtől elérhető lesz az ún. diplomás gyed, amelyre aktív hallgatók és friss dip-
lomások egyaránt jogosultak lehetnek. Fontos, hogy az újfajta gyermekgondozási díj feltétele, 
hogy a szülő a gyermek születése előtti két évben rendelkezzen két félévet meghaladó, nappali 
tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal, valamint az is, hogy saját háztartásában nevelje a gyer-
meket. A diplomás gyedet mindig csak az egyik szülő veheti majd igénybe, és csak a jövő évtől 
született gyermekek után fog járni.

Az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a 2014 és 2020 közötti uniós 
oktatási programot. Az Erasmus+ több, jelenleg is működő programot fog egyesíteni, így 
például az Erasmus, a leonardo Da Vinci, a Comenius és Grundtvig programokat. Az Eras-
mus+ segítségével kétmillió hallgató tanulhat külföldön, sőt az új program a sport terén is kínál 
majd lehetőségeket.
Rada János

r
ö

V
Id h

ír
e

k
Fókuszbanhelyzetkép
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11lapszemle

www.bigyoshop.hu
A bigyoshop.hu egy olyan internetes webáruház, ahol aztán 
mindent megtalálhatsz. Rábukkanhatsz igazán ötletes és vic-
ces ajándékokra is, de az igazán bigyónak nevezett (szinte fe-
lesleges, ám annál viccesebb) tárgyak tömegesen sorakoznak 
a weblap polcain. Különböző kategóriákba vannak sorolva a 
megrendelhető bigyók; új bigyók, gourmet, party, tech, trend, 
teló, játék, gyerkőc, egyedi bigyók, egyedi mobil. Megtalálhattok itt mindent bakelitlemez falió-
rától kezdve, az ujjfocin keresztül, a teleszkópos hátvakaróig. ha már igazán tanácstalan vagy 
ajándékválasztás ügyében – és már a lábadat is lejártad –, csak kattints a bigyoshop.hu-ra és 
biztos lehetsz abban, hogy találsz olyan bigyót, mely garantáltan megmenti az ünnepet. 

www.meska.hu
A meska.hu internetes webshop. Azonban ez sokkal inkább ki-
rakodóvásár, mintsem áruház. A meskán olyan eladóktól vásá-
rolhatsz, akik saját kezűleg készítik el termékeiket. A karácsonyi 
vásárok hangulatát idézi minden egyes árucikk, s ami a legin-
kább a meska mellett szól, hogy ezeket az eladókat karácsony 

után is meg fogod találni a honlapon, így biztos lehetsz benne, hogy később is beszerezheted 
kedvenc termékeidet. 

www.szepkaracsony.hu
Mivel a karácsony már itt kopogtat az ajtónkon, szeretném 
számotokra megkönnyíteni a készülődést az év egyik leg-
szebb ünnepére. A szepkaracsony.hu választ ad minden kér-
désetekre, mely a Karácsonyra várva felmerülhet bennetek. 
Találhattok cikkeket arról, hogy más országokban hogyan 
ünneplik a karácsonyt, olvashattok az adventi naptár törté-
netéről, a korcsolyázás legendájáról, vagy akár különböző karácsonyi süteményrecepteket is 
elsajátíthattok. Én személy szerint jobban szeretem az olyan ajándékokat, melyeket nem lehet 
akármelyik boltban megvásárolni, s úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen sajátkészítésű ajándék 
sokkal személyesebb, mint az, amit az áruházak kínálatából válogathatunk ki. Ez az oldal eb-
ben is a támaszotok lehet. Nem csak remek ajándékötletek lelhetőek fel a weblapon, hanem a 
filmek listájából is szemezgethettek, ha már elegetek van a minden évben levetített Reszkesse-
tek betörők című filmből. Jó böngészést!

www.demotivalo.net
Számtalan humorral foglalkozó oldalt ismerünk, de jelle-
gét vagy mondanivalóját tekintve valahol mind eltér egy-
mástól. A www.demotivalo.net egy olyan rendhagyó szó-
rakoztató oldal, ahol a különböző mókás fotók általában 
egy sötét keretbe ágyazva, rövid címmel és pár szavas 
kommentárral szerepelnek, ezzel is kihangsúlyozva az 

adott témát, meglehetősen szarkasztikus formában. A portálon szereplő képeket kategóriákra 
is lehet bontani: motiváló, demotiváló, kolesz verzió, rosszul csinálod és érzelmek témakörre 
tematikusan is rákereshetünk. Az oldal megtekintése bárkinek, bármilyen napszakban ajánlott. 
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Mindent a cégről!
Először is nyomozz utána, hogy kivel kell 
majd beszélgetned, és keress rá már a sze-
mélyes találkozás előtt, hogy tudd, mire szá-
míts. Ajánlott oldal például a linkedin, a vi-
lág legnagyobb üzleti közösségi honlapja! A 
lehető legtöbb információt tudd meg a leendő 
munkahelyedről! Fontos, hogy képben legyél 
az éves statisztikákkal, a különböző reklá-
manyagokkal, a céggel kapcsolatos hírekkel. 

Tervezz előre!
Minden állásinterjún vannak tipikus kérdések, 
melyek egészen biztosan el fognak hangozni. 
Jó, ha előre tudod, hogy mit fogsz válaszolni, 
így kizárhatod a bizonytalan újonc szerep le-
hetőségét. A következőkre számíthatsz:
- Meséljen magáról!
Tapasztalatok, eredmények, képességek. 
Legjobb, ha előre megfogalmazod ezeket és 
összeszedett módon tálalod őket. 
- Mik a rövidtávú tervei? 
itt inkább a céggel kapcsolatos dolgokra 
koncentrálj és mindenképp célozz arra, hogy 
náluk képzeled el céljaid megvalósítását! 
ha olyan dédelgetett álmokat említesz, ami 
egyértelműen nem ehhez a munkahelyhez 
kapcsolódik, az nem túl bizalomgerjesztő.
- Mik az erősségei?
Reális tényekre alapozva, higgadtan sorold 
fel a legjobb tulajdonságaidat! Nem kell sze-
rénykedned, jó, ha látják, hogy tisztában vagy 
az adottságaiddal. És még jobb, ha ők is tisz-
tában lesznek vele!
- Mekkora fizetéssel lenne elégedett?
Talán az egyik legkényesebb kérdés. Ne es-
setek abba a hibába, hogy túl alacsony ösz-
szeget mondotok, mert ezzel azt sugallhat-
játok, hogy nem becsülitek meg kellőképpen 

INTer júra fel !
Gondoltatok már arra, hogy vajon milyen lehet élesben részt venni egy állásinterjún? Bizo-
nyára akad köztetek olyan, aki volt már ebben a helyzetben, de számos diákra még csak 
ezután vár az első megmérettetés. Bízunk benne, hogy ebben a számban mindkét csoport 
számára szolgálhatunk majd néhány új, érdekes információval.

a munkátokat! Nyilván a csillagászati összeg 
sem a megfelelő válasz. Legjobb, ha utána-
néztek, hogy hasonló munkakörben mi az át-
lag, és ehhez mérten adtok választ.
- Önnek van kérdése?
Mindenképp készüljetek vele!  Fontos, hogy 
lássák, komolyan érdeklődtök a munka iránt. 
Például a „Várható- e következő interjú?” 
vagy a „Mikorra számíthatok eredményre?” 
pont ideillő.

A megfelelő előkészületek mellett fontos a jó 
megjelenés is. Az ápoltság, tisztaság, maga-
biztosság és a konszolidált öltözék elenged-
hetetlen egy sikeres állásinterjúhoz. 

Hogy mire ügyeljenek a lányok? 

TILOS
- Vadító sminkben pompázni!  Ne hivalkod-
junk tűzpiros rúzzsal vagy füstös szemekkel.
- Feltűnő csecsebecséket viselni! Ne aggas-
sunk magunkra logó fülbevalót vagy hosszú 
nyakláncot óriás medállal és az élénk színű 
karkötők sem ajánlottak. Egy apró fülbevaló 
vagy egy finom karóra éppen elég lesz.
- Semmiképp ne válasszunk sejtelmes anya-
gú blúzokat és a vastag, hangsúlyos övek is 
elkerülendők.
- A túl tömény parfüm használata sem aján-
lott! Nem kelt túl jó benyomást az émelyítő 
illatkavalkád.

AjánLOTT 
- Minél visszafogottabb stílusú ruhát és hozzá 
illő sminket választani a meggyőző kisugár-
zás érdekében!
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- Frizuránkat laza kontyba fogni, esetleg kontaktlencse helyett szemüveget viselni, egy jól meg-
választott darab sokat dobhat az összképen. 

- Blúzunk kivágása ne legyen túl nagy, mert könnyen kelt-
het közönséges hatást egy ilyen légkörű helyen. Egy ma-
gasabb dekoltázsú, egyszerű fehér ing a legmegfelelőbb.
- Szoknyából nem előnyös a túl rövid, de a túl hosszú fazont 
is igyekezzük elkerülni! Szerencsés lehet egy térdig érő, ce-
ruza jellegű darab, ami csinos, de épp elég konszolidált az 
alkalomhoz. 

- A színválasztás több dologtól függhet: a cég jellegétől, az 
évszaktól. Télen a sötétebb, míg nyáron a lágyabb, világo-
sabb tónusú ruhák az igazán megnyerőek. Minél formalizál-
tabb a környezet, annál sötétebb árnyalatú öltözék ajánlott.

- Cipőnk sarka a szoknya méretéhez hasonlóan ne legyen 
túl lapos, de „felhőkarcolónak” lenni sem előnyös. Egy kö-
zépmagas, visszafogott stílusú lábbeli pont erre az alkalom-
ra lett kitalálva! 

Férfiak esetében a jól bevált öltöny itt is megállhatja a helyét. 
Ám fontos figyelnünk a részletekre!

- Sötét színű öltönyt válasszatok, de ne feketét! A világos 
és egyéb, színesebb zakók most kerülendők. Ing ügyben a 
pasztellszínek, vagy a fehér a nyerő!

- A hasközépig érő nyakkendő rendezetlen kinézetet ad, 
erre fontos ügyelni!  Vicces fajták helyett inkább válassza-
tok diszkrét darabot!

- Kerüljétek a hátizsákot vagy sporttáskát! legjobb egy sö-
tétebb tónusú aktatáska.

- A nadrág hossza érjen a cipőtök sarkáig, nagyon fontos a 
megfelelő méret kiválasztása!

TILOS
 - Rövid ujjú ingben érkezni! Még a legna-
gyobb melegben is hosszút viseljünk, meg-
adva ezzel a leendő munkaadónknak a kellő 
tiszteletet!
- Ápolatlanul, fésületlen hajjal, rendezetlen 
körömmel, gyűrött ruhában, piszkos cipőben 
érkezni! Az igényesség az egyik legalapve-
tőbb elvárás.
- Fülbevalóval, más hivalkodó ékszerrel, pier-
cinggel vagy émelyítő parfümmel megjelenni 
az interjún!

AjánLOTT 
- Ügyeljetek arra, hogy ha minél magasabb 
pozícióra pályáztok, annál nemesebb anyagú 
ruhát kell viselnetek. ilyen esetben jól mutat 
akár a mandzsettagomb is. 
- Kevésbé formális területeken akár a nyak-
kendőt is elhagyhatjuk.

Bármelyik nembe tartozunk, fontos, hogy öltözékünk tükrözze egyéniségünket. Tőlünk távol 
álló ruhák viselése akár kényelmetlen helyzetekhez is vezethet. Ha mindezekre odafigyeltek és 
magabiztosan vágtok neki, szinte garantált a siker! Sok szerencsét!

Kerekes Bernadett
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INTerjú freI Tamással
A Miskolci Egyetem Galériáján kialakított Cafe Frei hivatalos megnyitóján adott interjút a 
MEgazinnak a névadó, Frei Tamás. A népszerű üzletember, író és világutazó újságíró mesélt 
a kávé iránti szenvedélyéről, az elhivatottságról és a személyes tapasztalás fontosságáról.

„A jó dolgokat 
itthon 

kell létrehozni!”
fotók: Kiss viktor
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15Kávézó

Hogy jött az ötlet, hogy a kávéból csináljon 
üzletet egy olyan országban, ahol a borkul-
tusz sokkal jobban az előtérben volt?

Természetesen a kávézási szenvedélyem 
miatt. Régi televíziósként a világot járva fe-
deztem a fel különleges világát. Szerencsére 
sikerült eljutnom olyan veszélyes helyekre, 
mint például Kolumbia. Ott fedeztem fel elő-
ször, milyen zseniálisak is a kávéültetvények. 
Riporter voltam és nagyon érdekelt, hogyan 
lehetséges az, hogy az ültetvényen még fi-
nom, viszont mire eljut a csészénkbe, teljesen 
más, romlik az íze. Akkoriban még gyenge 
minőségű kávézók voltak Magyarországon. A 
kávé a leggyengébb láncszem műfaja, bármi 
rossz az út során a cserjétől a csészéig, meg-
romlik. A világ legjobb kávészeme, egy rossz 
kávéfőzőbe kerülve tönkremegy. Ha rosszul 
van válogatva az ültetvényen – pörkölhetik 
hibátlanul, főzhetik a világ legjobb kávéfőzőjé-
ben – az eredmény is rossz lesz. Rabul ejtett, 
hogy mennyire komplex ez a folyamat.

Tehát a kihívást kereste?

Abszolút, az egész kávéházlánc építésében a 
kihívást kerestem és úgy érzem, hogy minden 
akadályt tökéletesen vettünk. Mert volt belőlük 
bőven, kezdve a harmadik világ problémáitól, 
az enteriőr dizájnig, hogy minden Cafe Frei 
különleges legyen, saját történettel és üzenet-
tel. A fantasztikus gépek beszerzése, torták, 
kiegészítő termékek, a termelés. Hihetetlenül 
sokrétegű dolog ez és engem elvarázsolt az 
első pillanattól fogva. Egy barátommal átlát-
tuk, hogy hogyan lehetne jobban csinálni Ma-
gyarországon. Rájöttünk, hogy nem készter-
méket kell venni az olasztól, hanem mi is 

képesek vagyunk megtanulni működését és 
behozni hazánkba. Ő mondta, hogy mivel én 
vagyok az a magyar, aki a legtöbb kávéültet-
vényen járt a világon, viszont ugyancsak az 
egyetlen, aki nem foglalkozott üzletszerűen a 
kávéval, ideje lenne végre kihasználni azt a 
sok tapasztalatot, ami az évek során felhal-
mozódott. Szerencsére így is történt.

Mesélne a kávézási szokásairól? 

Őszintén megmondom, hogy nem iszom sok 
kávét, inkább a jó kávéból iszok kevesebbet. 
Reggel szoktam egyet, meg ebéd után, de 
ezeket szertartásszerűen. Szeretem kiélvez-
ni a reggel minden egyes pillanatát és inkább 
korán kelek, hogy hosszabb lehessen ez a 
napszak. Szeretek frissen pörkölni, kiválasz-
tani a hangulatomhoz illő kávét, és amíg el-
készül, foglalkozhatok a reggeli teendőimmel 
nyugodtan. Alapvetően eszpresszót iszok, 
más kávékat csak akkor, amikor tesztelünk 
vagy terméket fejlesztünk.

Miért döntöttek úgy, hogy egyetemi közeg-
ben is nyitnak egy kávézót? 
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16 Kávézó

Azt láttam a világban, hogy jó egyetemeken 
jó kávézók működnek. Amikor mi először el-
kezdtünk könyvesboltokban nyitni kávéháza-
kat, szinte mindenki meglepődött, hogy miért 
nem gondoltak erre azelőtt. Minden könyves-
bolt sarkában ott volt a kávéautomata és visz-
lát. Úgy láttuk a barátommal, hogy ennek a 
miliőnek a közönsége, akik igényesek, köny-
veket olvasnak, tökéletesen illeszkednek a mi 

koncepciónkba. Az egyetemistákról ugyan-
ezt gondolom. Értelmesek, nyitottak, tanulni 
akarnak, impulzusokra éhesek és az egyetem 
intézménye „leválogatott” nekünk egy befoga-
dó, ingerekre vágyó közönséget. Kik, ha nem 
ők fogják megkóstolni kávéinkat? Biztos va-
gyok benne, hogy ez az eddig példátlan lépés 
működőképes lesz és amellett, hogy ösztönző 
is lehet a fiatalok számára, hogy tapasztalja-

nak, hogy kutassanak, és hogy job-
ban megismerjék a világot, igényes 
szórakozást is biztosít nekik.

A hallgatók körében nagy kér-
dés, hogy külföldre menjenek-e 
dolgozni, vagy sem. Mit tanácsol, 
megéri vállalni a kalandokat és 
tapasztalatot gyűjteni?

Saját tapasztalatból mondhatom, 
hogy megéri vállalni a kalandokat. 
Én három helyen élek a világban. 
Amikor megkérdezik, hogy miért 
mentem el, azt mondom, hogy nem 
mentem el, csak tágabb térben 
élem az életemet, mint ez a 93.000 
négyzetkilométernyi terület. Úgy 
gondolom, hogy Magyarország 
jobb hely lesz attól, hogy a fiatalok 
kimennek külföldre, tapasztalatokat 
gyűjtenek, és mikor visszajönnek, 
színesebbé teszik hazánkat. Töké-
letes példa erre, hogy a budapesti 
irodám mellett nyílt egy My litte 
Melbourn nevű kicsi kávézó. A tu-
lajdonos kiment Ausztráliába és az 
ottani tapasztalatait és kávézási 
szokásokat itthon valósította meg. 
Azt gondolom, hogy Budapest ettől 
jobb, színesebb hely lett. Szerin-
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17Kávézó

tem folyamatosan menni kell, de nem úgy, 
hogy elmegy az ember három évre, majd 
további negyvenet itthon tölt, hanem mindig 
jönni és menni kell a világban, életünk végéig. 
A jó dolgokat természetesen itthon kell létre-
hozni, én is ide írom a könyveimet, ide építem 
a kávézóimat.

Mit gondol arról, hogy a sikerhez elenged-
hetetlen a nyelvtanulás, a nyelvek ismerete?

Csak megerősíteni tudom mindezt. Manap-
ság nyelvtudás nélkül képtelenség boldogul-
ni, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel ezt a 
sok impulzust képesek vagyunk befogadni és 
értelmezni. Azt gondolom, hogy ez a legfonto-
sabb, a gyerekeimet is ebbe az irányba tere-
lem: a lányom Dániában tanul, a kisfiam pedig 
tökéletesen beszél angolul.

Tv műsorok, kávéházlánc, könyvek, mindezt 
47 évesen. Mi lesz a következő cél, amit 
szeretne megvalósítani? 

Az élet adja mindig. Az írást folytatom, viszont 
a kávéházlánc nagyon nagy falat, rengeteg 
időmet elveszi. Sokkal sikeresebb lett, mint 
ahogy terveztük. Az elképzelés az volt, hogy 
csinálunk pár kisebb kávézót, ehhez képest 
idén a Cafe Frei Superbrand lett, így illik ko-
molyan venni. Én úgy látom, hogy a következő 
néhány évem azzal fog telni, hogy tökéletesít-
jük és még több ember számára elérhetővé 
tesszük a Cafe Frei nyújtotta italkülönleges-
ségeket, hogy senki ne maradjon ki a kávé 
világának kevésbé ismert, távoli csodáiból.

Keszi Bálint



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

18

a VIláG karácsoNyaI
A lEGérDEKESEBB üNNEPléS

legyen szó európai, amerikai vagy akár ausztrál famíliáról, a karácsony a legnagyobb csa-
ládi eseménynek számít. Minden országban eltérő ételek, szokások váltak hagyománnyá. 
A továbbiakban olyan karácsonyi szokásokat mutatok be nektek, melyek elképesztőnek 
tűnhetnek számunkra, hiszen mi a halászlé – bejgli – töltött káposzta menüre esküszünk, Szen-
teste templomba megyünk, s négy héten keresztül karácsonyra várva meggyújtunk egy-egy 
gyertyát az adventi koszorúnkon.

Oroszországban kétféle karácsony 
létezik. 1917-ben betiltották az ünneplését, 
ezért egy sokkal modernebb ünneplés vette 
kezdetét. Később ugyan feloldották az ün-
nep tilalmát, de sokan nem tértek már vissza 
a tradíciókhoz. Akik a keresztény karácsonyt 
preferálják, január 7-én ünnepelnek. A moder-
nebb karácsony inkább egy szilveszteri mulat-
ság. Ezen a napon Moszkva Vörös tere egy 
hatalmas buli helyszínévé alakul át, s min-
denki az utcán ünnepli a karácsonyt vagy az 
újévet. Ausztráliában az ünneplés egy tenger-
parti piknik. Ez a szokás 1937-ig nyúlik vissza; 
egy magányos nőt láttak szenteste a tenger-
parton és egy férfi rengeteg embert toborzott 
a partra, hogy a nő ne ünnepelje egyedül a ka-
rácsonyt. Napjainkban ezen a napon piknike-
zés közepette hallgatják az emberek a kará-
csonyi koncerteket a parton. Maga az ünnep 
valójában csak 25-én veszi kezdetét. 26-án 

hatalmas leárazások vannak az üzletekben, 
így már a karácsony hangulata, meghittsége 
nélkül rostokolnak az emberek a pénztárak-
nál. Finnországban a karácsony a téli hideg 
legnagyobb fénypontja. A családok közös 
szaunázással készülnek rá, s ellátogatnak 
halott szeretteik sírhelyéhez. 24-én a finnek 
fogadalmat tesznek, hogy 20 napig elkerülik a 
veszekedést, ez a „karácsonyi béke”. A más-
napi menü rizskása, amibe belerejtenek egy 
szem mandulát, s aki azt megtalálja, annak 
szerencséje lesz az elkövetkezendő évben. 
Karácsony ünnepének minden országban kü-
lönböző tradíciói vannak, de alapjaiban mind 
megegyeznek. Az emberek megpróbálnak 
egy pillanatra megállni ebben a rohanó világ-
ban, s szeretettel fordulni egymás felé.

Muntyán Bernadett
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GooGle helpouTs
SEGíTSéG BÁrHol, BÁrMiKor 
2013 őszén nyilvánosan is elérhetővé vált a Google legújabb, Google Helpouts névre hall-
gató videochat szolgáltatása. Ez az alkalmazás lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy 
bármikor, bármilyen témával kapcsolatban tanácsokat kérjenek a hozzáértő személyektől. 

trend&tech

Ha az alábbi témák egyikében - művészet, 
számítástechnika, főzés, oktatás, divat, élet-
mód, egészségügy vagy kertészkedés - prob-
lémánk adódna, akkor közvetlen, személyre 
szabott, angol nyelvű online segítségnyújtást 
igényelhetünk. Nincs más dolgunk, mint ellá-
togatni a www.helpouts.google.com honlapra, 
és, ha még nincs Google+ fiókunk, 
akkor létrehozni egyet. Bejelentke-
zés után egy keresőfelület fogad 
bennünket, ahol a kulcsszavakat 
megadva, több felhasználó ajánlata 
közül választhatunk. itt két út közül 
választhatunk. Szerencsére egyre 
többen ingyen állnak rendelkezé-
sünkre, azonban egyes szakértők 
díjat számolnak fel szolgáltatásu-
kért. hogy ezen felhasználóktól kér-
dezzünk vagy új ismereteket sa-
játítsunk el, Google Wallet-re van 
szükségünk, ami tulajdonképpen 
egy virtuális pénztárcának felel meg. 
A szolgáltatás díját megszabhatják 
perc vagy akár leadott lecke alapján 
is. Miután kiválasztottuk a számunk-
ra leginkább megfelelő felhasználót, 
nincs más dolgunk, mint a mega-
dott időpontok közül megjelölni a 
számunkra kedvező intervallumot. 

Ezeket a lefoglalt alkalmakat a Google 
naptárához is hozzáadhatjuk, hogy idő-
ben figyelmeztessen bennünket köze-
ledtükre. Egyes felhasználók lemondási 
díjat is felszámolnak abban az esetben, 
ha kevesebb, mint egy nappal a különóra 
előtt mondjuk le a lefixált időpontot, de 
mindez érvényes akkor is, ha egyszerűen 
nem jelentkezünk az adott időpontban. A 
fix díjas szolgáltatásoknál a lemondási 
díj az ár 50 százaléka, a percdíjas szol-
gáltatások esetében pedig 5 percnyi té-
tel. Fontos kiemelni, hogy a Google 100 
százalékos pénzvisszafizetési garanciát 
vállal mindkét fél számára, ez azonban 
csak akkor valósul meg, hogy ha beállítá-

sainkban beleegyezünk abba, hogy a Google 
rögzítse a beszélgetést. 
A tanóra után célszerű egy rövid véleményt 
megfogalmazni, majd posztolni a tanácsadó 
profiljára, segítve ezzel a többi felhasználót a 
választásban.

Boldizsár Csongor 
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20 hagyományaink

Sopron, Miskolc, Székesfehérvár, 
Dunaújváros. Sokaknak csak az 
ország különböző pontjain elhe-
lyezkedő városokat jelölheti ez a 
néhány, térképen fellelhető pont, 
de aki a selmeci szellemben ke-
resztelkedett diák, az tudatában 
van annak, hogy ezek az Akadé-
mia utódintézményei, szakjai pedig 
annak szellemi örökösei. 
Miskolcon – és bármely utódiskolá-
ban – diáknak lenni egy teljesen más 
élmény és érzés is. Ezt csak az értheti 
meg, aki átélte és át is éli az itt eltöltött 
évek varázsát. A hallgatók megőrzik a 
selmeci szellemet és a bajtársiasság 
szellemét is. Ez egy semmivel össze 
nem hasonlítható diákéletet jelent. 
Azok az évek, amit valamely testvérvá-
ros falai között tölt el a diák, egy olyan 
életre szóló élményt és értékrendet is 
ad, amely végigkísér minket egész éle-
tünk során.  
Selmeci hagyományokkal egy diák 
nem pusztán újfajta értékrendjét állít-
hatja fel, hanem megannyi barátot és 
számtalan emléket szerezhet. Ez az egész 
hagyományrendszer a testvériskolák számá-
ra teljesen egyedülálló és rendkívül értékes, 
mivel Magyarországon csak ezekben az in-
tézményekben található meg.  
A Selmeci Diák Napok révén alkalmunk nyí-
lik arra, hogy valamennyi intézmény diákja 
együtt lehessen. Az ilyen rendezvények, a 
négy város diákjait közelebb hozhatja, mind-
emellett pedig rengeteg élményt nyújt. Ezen 
találkozások alkalmával köttethetnek életre 
szóló barátságok.
Sok hasonló szokás vagy rendezvény: balek-
hetek, balekoktatások, szakestélyek, bálok, 
nótázások, egyenruhák, szalamander és 
ballagás. Ezek mind-mind olyan fogalmak és 
események, amelyek mindegyik utódintéz-
mény életében fontos funkcióval bírnak.  

Az összetArtOzás jegyében
Ebben a számunkban a selmeci utódintézményekről számolunk be nektek, annak is talán 
egyik legfontosabb értékéről, az összetartozásról. 

A nótakincs egy olyan közös kapocs, ami 
összetartotta (és össze is tartja) a különbö-
ző generációkat és a testvériskolák diákjait. 
Egyes rendezvények alkalmával közös han-
got is teremthetnek a nótázások és kezdődő 
beszélgetések alaptémájaként is szolgálhat-
nak. De ez csak egyetlen példa volt a sok 
közül.
Valamennyi város szervezésében sor kerül 
selmecbányai kirándulásokra, amikor is a 
Firmák elviszik balekjaikat, hogy megmutas-
sák nekik mindazt, amiről eddig csupán ol-
vashattak. Természetesen mindegyik város 
szívesen látja testvériskoláik diákjait egy-egy 
szakestély, esetleg cécó alkalmával.

Varhola Betti

fotó: Kiss viktor
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21PályázzaToK!

A Mol tehetséges gépész hallgatókat keres!
Szakmai gyakorlat, részvételi lehetőség a beruházási projektekbe, valamint nyílt ösztöndíj le-
hetőségek várnak rád! Ezt kínálja a MOL, az MSc-s gépész hallgatók számára 2014-ben induló 
pályázatával. Ha érdekel egy tuti lehetőség a kiugrásra, akkor kattints a Gépészmérnöki és In-
formatikai Kar hivatalos honlapjára (http://www.gepesz.uni-miskolc.hu) és tudj meg 
többet a kiírásról!

Általános 
Tervezz Mémet!
A mémek az utóbbi idők legelterjedtebb internetes „szereplői” az online életnek. Most te is 
kiveheted részed a repertoár bővítéséből! Kreativitásodat elővéve fogj hozzá a tervgyártáshoz 
és küldd be fantáziád gyümölcsét kép formájában a gamestarmeme@gamestar.hu 
címre! Az első helyezett a népszerűség mellet természetesen (a nyertes művet ugyanis névvel 
együtt kirakják a GSO-ra és a GameStar Facebook oldalára is) értékes nyereményekkel gaz-
dagodhat! Bővebb infóért látogass el a www.gamestar.hu oldalra! 
Jelentkezési határidő: 2013. december 31.

ii. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat
Történészek, néprajzi gyűjtök figyelem! A Magyar Néprajzi Társaság pályázatot hirdet amatőr 
és szakmabeli gyűjtők számára. A pályázat célja hagyományos értékeink bemutatása és azok 
megmentése. Gyűjtsetek minél több még tetten érhető tradicionális elemet, eseményt, alkotót, 
alkotást, tapasztalatot, képzetet és dokumentáljátok őket (fénykép és hanganyag)!  Az idei év 
kiemelt témaköre az i. Világháborúról való megemlékezés, de számos más kérdéskörben is 
munkálkodhattok. Jelentkezési idő: 2014. március 14. Bővebb információkat a 
http://www.neprajzitarsasag.hu oldalon kaphatsz!
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Pályázz az „év outsourcing dolgozata - 2014” címre, hogy előadhasd pályázato-
dat a Nemzetközi Outsourcing Konferencián, valamint tiéd legyen a 200 000 Ft-os fődíj! Dolgo-
zatod témájaként a következőkből választhatsz:
 - Fluktuáció a szolgáltató központokban
 - Y és Z generáció lehetőségei a szolgáltató szektorban 
 - Gazdasági válság vs. szolgáltató szektor 
 - informatikai szolgáltatások menedzsmentje
Bővebb infóért, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókért kattints a 
http://www.hoa.hu oldalra! Jelentkezési határidő: 2014. május 30.
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A Muse formációját nem szükséges 
bemutatni senkinek, hiszen Matthew 
Bellamy és bandája fülbemászó slágereikkel, 
páratlan hangzású, futurisztikus rockzenéjük-
kel és elképesztő tehetségükkel a 21. század 
egyik legmeghatározóbb formációjává nőtte 
ki magát. Számos díjat zsebeltek be az elmúlt 
években, és nem egyszer taroltak a legjobb 
Élő Előadó kategóriában is. Nem is ok nélkül, 
hiszen a világ bármely pontján zenélnek, a 
teltház garantált, és aki ellátogat a koncert-
jeikre, egy életre szóló élménnyel gazdago-
dik. Az egyik ilyen gigászi show alkalmával 
engednek betekintest nyerni a live at Rome 
Olympic Stadium DVD-vel azoknak a nézők-
nek, akik nem lehettek ott az örök városban, 
de elsősorból szeretnék élvezni az olyan 
nagy slágereket, mint a Starlight, a Time is 
running out vagy a Panic station.
A DVD megjelenését egy filmvetítés 
előzte meg november 5-én, melynek ke-
retében a világ 20 különböző városának mo-
zijában egyszerre játszották le a 2 órás kon-
certet. A mozifilm érdekessége, hogy olyan 
kamerakkál rögzítették – a világon először 
–,  amelynek felvételét 4K ultra HD minőség-
ben sugározták a vászonra, így a megszokott 
ultra hD-nál négyszer élesebb képvilág vará-
zsolta a nézők elé a banda minden mozdu-

a mozIVerzum 
meghódításA

A december 2-án megjelenő live at rome olympic Stadium nem csak azért különleges, mert 
hat év után ismét koncert DvD-vel jelentkezik a Muse, de a mozitörténelemben elsőként 4K 
ultra HD képminőségben élvezhették a koncertfilmet mindazok, akik a novemberi vetítésre 
jegyet váltottak.

latát, a közönséget és a háttérmunkálatokat 
végző stábot. 
A Muse elképesztő sikertörténete 
a december 2-i CD/DVD és blue-ray formá-
tumban megjelenő koncertfelvétel után sem 
áll meg, hiszen Matthew Bellamy elmondta a 
Rolling Stones magazinnak, hogy 2014-ben 
gőzerővel koncentrálnak majd az új album 
elkészítésére.

Keszi Bálint
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Ez a tanulság vonható le Brené 
Brown legújabb könyvéből (Bátraké 
a boldogság), amelyben az emberi kapcso-
latok mivoltára, saját magunk elfogadására 
és alapvetően a nyitottságra hívja fel olvasója 
figyelmét. 
A mű 2012-ben jelent meg „Daring 
Greatly” címmel, magyar nyelven pedig 
2013-ban került a könyvesboltok polcaira. 
Jómagam Feldmár András ajánlójának hatá-
sára olvastam el a Brown művét: „Ez a könyv 
könnyen olvasható, meggyőző, idézhető és 
veszélyes. Aki tényleg megemészti azt, amit 
Brené Brown itt elmond, az meg fog változni, 
annak a kapcsolatai átalakulnak és máskép-
pen fog részt venni a világban.” Azt hiszem az 
ajánló írójának teljes mértékben igaza van, a 
könyvet olvasva ugyanis saját magam is ta-
pasztalom az általa leírt változásokat. 
„Vállald fel, hogy sebezhető vagy, vállald a 
hibáidat, és légy boldog!”, vallja Brown, és 
nem csak a levegőbe beszél, hiszen mindezt 
kutatásaira alapozza, amik során több ezer 

emberrel találkozott, megismerte törté-
neteiket, érzéseiket és félelmeiket. 
Úgy gondolom, hogy főleg most lenne 
érdemes hallgatnunk Brown tanácsai-
ra, amikor közeleg a karácsony, amikor 
több napot töltünk együtt folyamatosan 
szeretteinkkel, rokonainkkal, közeli ba-
rátokkal. 
A könyv egyik fő témája – a se-
bezhetőség – tehát mindannyiunk 
életében jelen van. Gondoljunk csak 
bele, hogy mikor valami új dologba kez-
denénk, hányszor gyötörnek minket a 
kételyek? Mi történik, ha nem sikerül? 
Mit szólnak majd mások hozzá? ha 
elbukunk, mi a garancia, hogy kapunk 
még egy lehetőséget?

B Á T r A K é  A  B o l D o G S Á G

Hogyan változtatja meg életünket, ha felvállaljuk, hogy sebezhetőek vagyunk?

Kultúra

Ez a könyv a nehéz helyzetekben is 
kisegít majd és rávilágít, hogy mire figyel-
jünk oda, ha teljes és kiegyensúlyozott életet 
szeretnénk élni. Merjünk lépni, tenni azért, 
hogy megváltozzon az életünk. legyünk bát-
rak és legyen merszünk változtatni! 

Boldizsár Csongor
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Ezek után ebben az évadban a My 
Fair lady bemutatójára és az azt követő 
előadásaira volt igen nehéz jegyet szerezni, 
ha valaki nem kapott észbe időben.
A My Fair lady cselekményének 
alapja George Bernard Shaw Pygmalion 
című prózai műve. A sztori pedig a következő: 
Eliza Doolittle, a nagyszájú londoni virágárus-
lány szó szerint belebotlik az utcán henry 
higginsbe, egy kellemetlen modorú fonetikap-
rofesszorba. A tanár mérgében könnyelmű 
kijelentést tesz: ha a lány néhány hónapot a 
helyes beszéd elsajátítására szentelne, akkor 
új életet kezdhetne egy úri virágboltban. Eliza 
komolyan veszi a félig viccnek szánt ajánlatot, 
rátukmálja magát a professzorra és megkezdi 
a tanulást. A hat hónap azonban valóságos 
rémálommá válik, melynek végén a tanítvány 
tökéletes kiejtéssel küldheti el a szívtelen ta-
nárt a fenébe. 
Az előadás zenéjét Frederick Loewe 
szerezte, melyet igazi örök klasszikusként 
tartanak számon a musicalek között. A műfaj 
rajongóinak kötelező, különösen annak, aki 
esetleg még nem látta az 1964-ben készült 
filmváltozatot. A magam részéről biztos vol-
tam benne, hogy kihagyhatatlan ez a színházi 

élmény, így egy novemberi vasárnap délután 
ott találtam magam a miskolci teátrumban. A 
Szabó irén-féle változatot volt szerencsém 
megnézni és úgy gondolom, hogy Eliza Doo-
litle szerepére abszolút telitalálat a művésznő. 
harry higgins megformálója, Görög lászló 
és Szabó irén között pedig nem olyan nagy 
a korkülönbség, mint filmbeli megfelelőik, 
Rex harrison és Audrey hepburn között volt. 
Emiatt közelebb is éreztem a két főszereplő 
játékát egymáshoz itt a színpadon. Seres il-
dikó Mrs. Pierce szerepében is nagyszerű, 
mint mindig. A legjobban ugyanakkor Szegedi 
Dezső játéka fogott meg, aki egyszerűen zse-
niálisan hozza Alfred Doolitle apai figuráját. A 
szöveg és a díszlet is pazar és 21. századi a 
darabban, mely egy szívet melengető, korta-
lan történet, ami nagyon jól esik az embernek 
a mai rideg valóságban.
Jó szívvel ajánlom a My Fair lady-t 
könnyű kikapcsolódásként minden-
kinek, aki most egy kicsit megfeledkezne a 
karácsonyi hajcihőről és néhány órára elme-
rülne egy nem mindennapi szerelmi történet-
ben.

Tóth Orsi

my faIr lady
Az utóbbi időben egyre több igazán nagysikerű, zenés darab érkezett városunkba, a Miskolci 
Nemzeti Színházba. Tavaly ősszel a Chicago-t, idén tavasszal pedig a Padlást fogadta nagy 
örömmel a miskolci színházkedvelő közönség. 
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Mert onnan bújt elő a történet, ha 
nagy nehezen is, de onnan kelt élet-
re. Daniel Wallace regénye csak egy kez-
dőlökése volt annak, hogy Burton újra ránk 
zúdíthassa azt a temérdek el nem mondott 
mesét és meg nem énekelt dalt, amik ott vár-
nak szívében. Amikor a mese találkozik a va-
lósággal, a fikció az élettel, és a kettőből egy 
olyan harmónia születik, amely elvarázsolja a 
nézőket, mégis két lábbal a földön tartja őket. 
Amikor két félből egy lesz, és valahogy min-
den boldogabbá válik.
Ő korunk egy olyan rendezője, aki-
nek fantáziája előtt nem szabhat ha-
tárt a materiális, korlátok közé zárt világ, és 
ha odateszi magát, úgy megtudja valósítani 
az ötleteit, ahogyan azt megálmodta.
A Nagy hal mesteri alkotás, ezt a töké-
letes képi világ, a szerethető színészek és az 
elragadó történet garantálja.
 A film elején találkozhatunk az öreg 
Edward Bloommal (Albert Finney), 
aki egész életében nagy mesemondó volt, 
szeretett nagyokat mondani, és élettörténetét 
is ebben a hévben mesélte el mindig. Mesés 
hazugságai miatt fiával, Williammel (Billy Cru-
dup) megromlott a kapcsolata, és csak három 
év múlva, az öreg férfi halálos ágyán találkoz-
nak újra, amikor is a fiú megkéri, hogy mondja 
el az igazságot életéről. Apja így is tesz, el-
meséli a fiatal Edward Bloom (Ewan McGreg-
or) történetét, a kis halét, aki nagyobb életről 
álmodott annál, hogy egy kisvárosban élje le 
egész életét. Megmutatja utoljára hihetetlen 
és igaz történetét.

Az ünnepek közeledtével a szürke 
hétköznapok háttérbe szorulnak és 
a szeretet kerül az előtérbe. A Nagy Hal egy 
közös családi filmnézéshez és kikapcsolódás-
hoz tökéletes, igazi szellemi és lelki koffein-
bomba lesz.

Keszi Bálint

Kultúra

N A G y  H A l
A  FA N T Á z i A  M E S é J E

Tim Burton az ollókezű Edward óta nem találta azt a varázsfonalat, ami csodálatos gyermeki 
lelkét és groteszk elméjét egyszerre vezetné át Hollywood nagy élőszereplős vásznára. Pedig 
próbálkozott nem is egyszer, de hódításai az animációs filmek birodalmában közel sem adtak 
neki akkora elégtételt, mint a hús-vér emberi történetek és drámák megalkotása. 13 évet kellett 
várni arra, hogy 2003-ban Tim Burton újra megajándékozza a nézőket egy csodálatos és 
magával ragadó történettel, egyenesen lelke napos oldaláról: ez a Nagy Hal.
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in ancient times, winter was the part 
of the year when people could relax and 
devote some time to themselves and their 
family after the long summer days on the 
fields.  It was the time of celebration centuries 
before Jesus Christ was born.
Germanic folks celebrated a pagan 
festival called yule.  Almost as many 
traditions were connected to this holiday as 
much is connected to Christmas. yule log, 
which is basically a large log burned in the 
hearth to give warmth for the family, is still a 
living custom in many places (Serbia, Bulgaria 
etc.)  Bûche de Noël is a traditional French 
dessert for Christmas, the form of which rep-
resents the form of a log.
yule goat is now a popular Christmas 
ornament in Scandinavian countries, 
but it probably has its roots in Germanic my-
thology. The figure of the goat is connected 
to a god, Thor who travelled on a goat-drawn 
chariot.
What do all families eat 
on Christmas (at least ac-
cording to the movies)? All 
types of ham. it seems that 
the tradition of eating ham also 
goes back to Germanic mythol-
ogy, in which ham was a tribute 
to Freyr, the god of light.
Saturnalia, the festival of 
Saturn, was an ancient 
Roman holiday. The cele-
bration consisted of sacrifice, 
gift-giving and partying. The 
holiday lasted for many days. 
On December 23, people gave 
gifts to each other. Sometimes 

they even wrote verses to accompany the 
presents just as we now write postcards and 
gift notes.
So celebration in winter has been 
always popular, and not only in Europe; 
there are also many Asian examples. Dongzhi 
Festival/Winter Solstice Festival is a Chinese 
and East Asian holiday which is celebrated 
around December 22, on the shortest day of 
the year. Family gatherings are really import-
ant parts of this holiday. 
yalda is the iranian winter solstice 
festival. On the longest night of the year, an-
cient people tried to protect themselves from 
misfortune, so for example they stayed awake 
all night. Nowadays families get together and 
eat special meals to be lucky and healthy.
have a nice holiday! Be with your family and 
rest a lot!

Anett Schäffer

connection

The TIme of celeBraTIoN
DECEMBEr iN THE ANCiENT TiMES

in December almost every nation, every religion celebrates something. The cause of cel-
ebration connects all these different festivals: it is love, family, solidarity and fraternity.  But 
when did celebration in December start and why? What can be the source of all these 
different festivals?
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Bánkút is located in the Bükk Nation-
al Park approximately 25 km from 
Miskolc.  The highest point is Bálvány peak 
which is 956 m high. Bánkút got its name from 
the Bán spring. it is a place where nobody 
lives permanently, which means that although 
in winter Bánkút is full of people in ski suits, 
in the warmer months it is a haunted palace 
waiting for its owner, the Snow Queen. 
The history of Bánkút is almost as 
full of turns as its ski runs. Until 1890, 
Bánkút was visited only by hunters and ex-
iles. in the last years of the 19th century na-
ture-lover clubs were founded in the Bükk 
area, so people started to go to Bánkút be-
cause of its beautiful landscape. These clubs 
created tourist centres and hiking paths. 
in 1919 Marquis Károly Alfonz Pal-
lavicini gave a big area for 25 years 
to the hikers’ Association of Diós-
győr to build a tourist hostel in Bánkút. The 
building was opened in 1931 which is the date 
when Bánkút became a beloved centre for 
winter sports. Ski runs were created and peo-
ple started to swarm from all over the country 
to slide down the slopes of Bánkút.
Nowadays visitors of Bánkút can use 
8 ski runs, 8 ski-lifts and a sledge 
run.  You can slide down on 2 difficult, 2 me-
dium and 4 simple ski runs. For children, there 
is even a special lift and a ski run.  During the 
season, beginners can learn the basics of ski-
ing from Krisztina Tavassy, who is a famous 
skier. Moreover, if you have never tried ski-
ing before and you do not want to spend a 
fortune on skis and other ski or snowboard 
equipment, which you may never use again, 
you can rent everything you need (skis, ski 

poles, ski-boots, snowboards, mini bobs) in 
the ski centre.
if you would like to spend more days 
with skiing, you can stay at the tour-
ist hostel next to the ski runs. More-
over, visitors can not only spend their time 
with winter sports; there are also a lot of tour-
ist paths around Bánkút, two of which even 
go through Bánkút. you can visit the cave in 
Istállós-kő, the castle in Dédes, or the ruins of 
the nunnery in Szentlélek.

Anett Schäffer

if you like winter sports, you should definitely try the slopes of Bánkút. you can slide down 
on skis, on snowboard or on sledge. The first snowfall in winter means fun and sport for 
most of the people in Europe, but why should we travel abroad to do winter sports when 
we have Bánkút?

B á N k ú T
THE PAlACE oF THE SNoW QuEEN
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28 Krea-tour

Alapanyagok:
- hungarocell gömb 
(6 cm átmérőjűt használtam)
-3 féle színű szatén szalag 
(piros, zöld, sárga)
- egy vékonyabb színű szalag az akasztóhoz
- sok gombostű

1. lépés: A szalagokat kb. 4 cm vastag-
ságúra vágom.  A folyamatos munka érdeké-
ben célszerű egyszerre többet is levágni.

2. lépés: Tollal előrajzolva felosztjuk a 
gömböt négy részre. Később ezeknek a se-
gédvonalaknak a mentén fogjuk feltűzni a 
pikkelyeket.

3. lépés: Behajtjuk a szalagot háromszög 
alakúra, majd elkezdjük feltűzni a gömbre. 
Mindig a szemben lévőket tűzöm úgy, hogy a 
csúcsok összeérjenek. (Én a piros szalaggal 
kezdtem.)

4. lépés: A következő sort a háromszög 
sarkainak találkozására tűzzük, kb. 1 cm-re 
a csúcs alatt. Ezt a zöld szalaggal tettem.

5. lépés: A sárga háromszögeket használ-
tam a következő négyes körhöz, ezek a piros 
háromszögek alá kerülnek.

6. lépés: Ezek után szépen sorban hala-
dunk és tűzzük fel a háromszög alakú sza-
lagokat a gömb feléig, majd megfordítjuk és 

karácsoNyI dísz 
ArticsókA technikávAl

Tekintettel az ünnepre úgy gondoltam, hogy ideális lehet egy karácsonyi díszt készíteni, amit 
persze később is fel lehet használni dekorációként, de akár ajándéknak is tökéletes lehet! 
Ebben a számunkban egy hungarocell gömböt díszítünk articsóka technikával (más néven 
pikkely technika, a „Patchwork hungarocellre” módszerrel ötvözve).

megismételjük az egészet a 2. lépéstől.

7. lépés: Mikor elkészültünk, a gömb kö-
zepére piros szalagot tűzünk, majd flitterrel 
díszítjük.

Majd következhet a vékonyabb szalag, me-
lyet gombostűvel rögzítünk a gömbünkhöz. 
Ezzel az utolsó lépéssel el is készültünk a 
karácsonyfadíszünkkel.

Varhola Betti

fo
tó

: Kiss v
ikto

r
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Minden évben eszembe jut egy 
mókás gyerekkori történet, mikor az 
egyik kedves ismerősömnek elújságolták, 
hogy bizony nem a Jézuska hozza a kará-
csonyfát és igazából anya meg apa veszik 
a hőn áhított ajándékot is. Erre a mára már 
30 éves vőlegény csak annyit volt képes 
reagálni: „Ez hazugság! Buta felnőttek!” És 
szipogva, aztán kissé megenyhülve odébb 
ballagott, hogy folytassa levelét a szülinapos 
Jézuskának, mit sem törődve a „buta felnőt-
tekkel”. 
Melegséggel tölt el a gyerekes na-
ivitás és jókedvre derít, hogy én még mai 
napig ennek az egykor pár éves hiszékeny 
kisfiúnak a pártján állok. Butaság lenne a 
felnőttek elidegenedett világának táborát 
erősíteni, mikor nevetve vonhatnánk vállat, 
fittyet hányva a tolakodó embertömegre a 
plázában és mosolyogva a média unalmas, 
hatásvadász próbálkozásain vidáman maj-
szolhatnánk a mákos bejglit, a századszorra 
leadott Reszkessetek betörők alatt, hiszen 
épp ez teszi az évet egésszé. 
De most komolyan. Teljes lenne az éle-
tünk, egy jól megszokott decemberi káosz 
nélkül? hadd menjen kicsit az agyunkra az 
évzárás! Néha jót tesz, ha feje tetejére áll a 
világ és a realitás talajáról, az ijesztően csak 
bővülni látszó ajándéklistától kicsit elevezünk 
a Jézuskáig. Nem baj, ha nem megy minden 
a terveink szerint. idegeskedés helyett legy-
intsünk egyet és mosolyogjunk!
Azt hiszem, nekem erről szól a de-
cember. Arról, hogy ne hagyjuk magunkat 

kArácsOny másképp
Elcsépelt ünnepi dalok, klasszikus decemberi vígjátékok, tolakodó emberek tömkelege a 
bevásárlóközpontokban és a rengeteg édesebbnél édesebb bűnbomba készülőben. So-
kaknak – teljesen jogosan – mára ennyi maradt meg a karácsonyból.  Ha már december, 
akkor megragadva az alkalmat a következő pár sorban megpróbálom hatásosan átadni, 
hogy nekem miért jelent mégis mást ez az időszak, ez az ünnep.

ME-blog

a felszín által befolyásolni. Nevessünk so-
kat és tudjunk továbblépni! Ennek fényében 
besavanyodott felnőtt helyett vidám gyerek 
módjára ünnepeljük ezt az évet lezáró, pótol-
hatatlan ünnepet! Én így kívánok mosolygós 
Karácsonyt Mindenkinek!

Kerekes Bernadett



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

30

Elég csak példának hozni a 
kispályás focicsapat immár sokadik 
éve tartó hegemóniáját. Sulák lászló, 
aki 2011 óta csapatvezető és egyben játékos 
edző, büszkén beszélt az elmúlt két-három 
év sikertörténetéről, a kezdetekről, a polcán 
sorakozó számtalan serleg és kupa erede-
téről. 1998 óta tagja a csapatnak, ami akkor 
még Vasangyal FC néven, az egyetemtől 
külön (egyetemista hallgatókból állt) szere-
pelt a városi bajnokságban, majd 2005-től 
már, mint a MEAFC szakosztálya működött 
tovább. Miközben mesélt, kicsit el is vesztem 
a rengeteg helyezés és esemény sokasága 
között, hiszen a srácok minden lehetőséget 
megragadnak a játékra, legyen az egy egé-
szen kicsi torna, ahol szerepelnek vagy éppen 
egy országos rendezvénytúra egyik állomása. 
2012-ben a velencei, 2013-ban pedig a zán-
kai EFOTT-on is a Miskolci Egyetem csapata 
nyerte a SportPont Program Országos Baj-
nokságának döntőjét, valamint az Egyetemek 
Kupája (közel 20 felsőoktatási intézmény csa-
pata vett részt) idei kiírásában két alkalommal 
1. helyezést, egy alkalommal 2. helyezést 

értek el, így az összesített bajnoki címet is 
begyűjtötték kiélezett csatában, ám könnyed 
magabiztossággal maguk mögé utasítva az 
óbudai Egyetem alakulatát. A 2013-as ER-
STE-Kupa elnevezésű regionális tornán má-
jusban a 2. helyet kaparintotta meg a MEAFC 
egyesülete, valamint idén elindult a csapat a 
MEFOB Futball Bajnokságán, ahol a 2012-
es bajnoktól egy szoros meccsen vereséget 
szenvedtek a fiúk, ezzel lemaradva a négy 
fős nagydöntőről. 2012-ben egy második szá-
mú gárdát is indított a MEAFC szakosztálya, 
reagálva a nagyfokú érdeklődésre. Ez a két 
csapat most MEAFC i. és MEAFC ii. néven 
jelenleg a Kőhalmi Kupa téli Teremlabdarúgó 
Tornán vesz részt, ahol előbbi egy könnyed 
3:1 arányú győzelemmel, utóbbi egy, a tavalyi 
dobogóstól elszenvedett vereséggel kezdte a 
sorozatot. A 2013. évi városi bajnokság i. osz-
tályában a MEAFC az 5. helyezést érte el, a 
MEAFC 2 csapata a III. osztályban az előkelő 
2. helyezést szerezte meg. 
További információk a csapatról: 
http://meafc.hu/egyesulet/szakosztalyok/labdarugas

Nagy Tomi

kell eGy csapaT! 
nehéz náluk jObbAt tAlálni A FutbAll világábAn

Talán kevesen tudják, de a Miskolci Egyetem sok mindenben kuriózum Magyarországon. A 
campus különleges környezete, a képzési sokszínűség, a diákhagyományok és még sorol-
hatnám. Ám az, hogy a kultúra, kutatás, fejlesztés mellett a sport világában is eredményes 
és egyedi legyen egy intézmény, már ritkaságnak számít. Pedig a Miskolci Egyetem és vele 
együtt a Miskolci Egyetem Atlétikai és Futball Club ezek közé a ritkaságok közé tartozik. 

fotók: Kiss viktor
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A Miskolci Egyetem rektora, Prof. 
Dr. Torma András üdvözölte a nem-
zetközi szövetség döntését, miszerint 
a 2016-os Tájékozódási Futó Egyetemi Világbaj-
nokságot a Miskolci Egyetem és Miskolc városa 
közösen rendezi meg. Rektor Úr kiemelt fontos-
ságú rendezvénynek és egyúttal kitűnő lehető-
ségnek nevezte az eseményt, hiszen a világbaj-
nokság megszervezése lehetőséget biztosít az 
egyetemi- és városvezetés közötti kapcsolat el-
mélyítésére. „Célunk és a Nemzetközi Egyetemi 
Sportszövetség elvárása is, hogy a résztvevők, 
professzorok és sportvezetők, továbbá kísérőik 
minél jobban megismerjék a rendező egyetemet 
és a házigazda város nevezetességeit.” – írta saj-
tóközleményében egyetemünk vezetője. Prof. Dr. 
Torma András tájékoztatott arról is, hogy a döntést 
kedvezően befolyásolták a sportágban szerzett 

korábbi referenciák: a 2009-ben rendezett felnőtt 
VB, valamint a Miskolci Egyetemen 1986-ban 
tartott egyetemi VB. A rendezvény öt versenyéből 
három pálya a Bükk hegységben, egy Tapolcán, 
egy pedig a belvárosban lesz kialakítva.

Nagy Tomi

A Miskolci Egyetem rendezi a 2016-os Tájékozódási Futó Egyetemi világbajnokságot.

meAFc hírek és eredmények

A 2016-Os vb A miénk!

sport

Kosárlabda (NBii. Keleti csoport, férfi) :
2013.11.06. DKA-DEAC – MEAFC : 75-73
2013.11.09. MEAFC ii. – Békési SzSK : 72-78
2013.11.17. Békéscsabai KK – MEAFC : 66-60
Bajnokság Állása: 1. Ceglédi KE , 2. Békési SzSK , 3. Békéscsabai KK .… 7. MEAFC … 9. MEAFC ii. 

Kézilabda, női: 
2013.11.05. Szerencs vSE – MEAFC : 28-19
2013.11.10. Nyékládháza NKC – MEAFC : 19-19
2013.11.17. M.Handball SE – MEAFC : 15-13
2013.11.19. MEAFC – Szerencs vSE : 13-16
Bajnokság Állása: 1. Szerencs vSE , 2. M.Handball SE , 3. MEAFC , 4. Nyékládháza NKC

labdarúgás, férfi (Kőhalmi Kupa 1. forduló):
Nuno BK – MEAFC 2. : 7-1
MEAFC – PS Grundfootball : 3-1
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szOmszédnéni A cAmpusOn
Beszélgetés a Szomszédnéni Produkciós iroda 
tagjaival: Bálint Ferenccel és Tóth Szabolccsal

Mióta dolgoztok együtt és hogyan indult a 
karrieretek?
T. Sz.: Már nem emlékszem, annyira rég volt. 
Korábbi életeinkben dolgoztunk már együtt, 
a mostani életünkben csak úgy a közepétől, 
annak, ami eddig volt, igazából a második 
harmadtól.  2001-ben találkoztunk, akkor 
hoztuk létre a Szomszédnéni Produkciós iro-
da humortársulatot, akkor még hárman, de 
mire befejeztük az egyetemet, a harmadik tag 
megkomolyodott, így maradtunk ketten.
B. F.: És az előző életeinkben még mindket-
ten nők voltunk, innen a név, hogy Szom-
szédnéni Produkciós iroda.
T. Sz.: Akkor még nem a humor területén 
dolgoztunk együtt, de arról nem is szívesen 
beszélünk.
B. F.: Tengerészek szívesen mesélnének er-
ről, de azok nem mi vagyunk.
Az oTP reklámokról szeretnélek kérdezni ti-
teket. Szerintetek ezek a humoros reklámok 
miért népszerűbbek, mint a szokásos termé-
keket dicsérők?

B. F.: Nyilvánvalóan azért, mert mi vagyunk 
benne. Míg ők próbálnak komolyan reklámoz-
ni dolgokat, addig mi olyan idióták vagyunk, 
hogy beöltözünk két nagy méhjelmezbe, és 
zümmögünk. (…)

A pénzügyek egy elég komoly és kényes 
téma sokunk számára, az emberek mégis 
vevők ezekre a humoros reklámokra. van 
egyáltalán olyan téma, amit nem lehet 
ilyenformán, humorral feldolgozni?
T. Sz.: Igyekszünk, hogy ne bántsuk meg a 
nézőket. Nemigen vannak politikai jellegű je-
leneteink, ez nem azért van, hogy ne bánt-
sunk meg senkit, hanem mert egyszerűen 
nem értünk hozzá. Vallásokat vagy etnikai 
kisebbségeket nem szívesen sértünk meg, 
mert az milyen, hogy eljön az előadásunkra 
valaki és úgy megy haza, hogy rosszul érzi 
magát. Így próbáljuk kerülni az olyan poéno-
kat, amikor valakinek a kárára poénkodunk.
B. F.: Helyette azt szoktuk csinálni, hogy 
előadások után odajönnek az emberek, hogy 

Bár a technika ördöge egy kis bonyodalmat okozott a fellépésük során, mégis a szokásos 
fergeteges humorparádét élvezhette az igen nagy számban megjelent egyetemi diákság. 
A fellépés utáni beszélgetés végén pedig ígéretet kaptunk arra, hogy a miskolci közönség 
is láthatja majd az új estjüket.

fotók: Kiss viktor
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fotózkodjanak velünk és nekünk nagyon-na-
gyon hülye fejeink vannak, készül a közös 
fotó, hazamennek, megnézik a fotót, és az 
egész estéjük el van rontva („Atyaúristen, kik-
kel fényképezkedtem!”).

Melyik korosztály látogatja leginkább a mű-
soraitokat?
B. F.: Hát a nyugdíjasok, közülük is a kövé-
rebb férfiak.
T. Sz. : Eleinte, mivel egyetem alatt kezdtük 
el ezt az egész hülyéskedést (akkor a kocs-
mázás mellett ez töltötte ki a szabadidőnket), 
nyilván egyetemista barátok jöttek. De ma 
már a Dumaszínházba eljön mindenki, az 
egészen kis gyerekektől kezdve az idősekig.

Mi volt a legnagyobb szakmai elismerés, 
amit valaha kaptatok?
Együtt: A Bon-bon díj. (szerk. 2011-ben kap-
ták meg a díjat)
T. Sz.: Nem a legnagyobb, hanem az egyetlen 
igazából. (…)
B. F.: Azóta őrizzük. Ez egy nagyon szép, 
ezüstből készült bonbon, arannyal bevonva. 
ha valaki esetleg betörne hozzám, akkor ne-
héz dolga lenne, mert én sem tudom ponto-
san, hogy hol van.
T. Sz.: Én még nem kapartam le igazából a 
szélét, úgyhogy nem is biztos, hogy tényleg 
ezüstből készült, lehet, hogy belül egyszerű 
műanyag.

Ha jól tudom, ezen a héten debütált Sza-
bolcs önálló estje a Dumaszínházban. 
Mennyire más egyedül dolgozni?
T. Sz.: Sokkal jobban izgultam. Hiszen ha van 
valami malőr, akkor ott maradsz a színpadon 
egyedül. Az egy olyan est, ami nem annyira a 
stand-upról szól, hanem inkább pantomimjá-
ték, hangjáték, így teljesen új. Először adtam 
elő közönség előtt, így nyilván nagyon izgul-
tam. 

2011-ben jelent meg a könyved. várható új 
könyv, akár Ferenccel közösen?
T. Sz.: Ezt a kérdést majd továbbítom a könyv 
kiadójának, hiszen az a könyv is azért szüle-
tett, mert aláírtam egy szerződést egy gyen-
gébb pillanatomban és utána az kötelezett 
engem megírni. Amíg nem kötelez, elég lusta 
vagyok, addig nem fogok írni újabb könyvet. 
ha ez újra megtörténik, akkor nyilván várható 
újabb könyv.

B. F.: Nagyon fontos még szerintem elmon-
dani a nézőknek, hogy noha én nem tervezek 
könyvet, de hamarosan megjelenik az új por-
nófilmem, amit le lehet majd tölteni. (…)

Mit szóltok a Miskolci Egyetemhez? Már két 
évvel ezelőtt is jártatok itt a Gólyabál alkal-
mával. Milyen az itteni közönség?
B. F.: Nagyon jó, imádnivaló.
T. Sz.: Meglepődtem akkor is, meg most is, 
hogy kint átmegyünk 3-4 koncerten, én szíve-
sen maradnék ott táncolni, megérkezek és itt 
van egy csomó ember. Miért nem ott táncol-
nak? Úgyhogy kíváncsiak ránk, ez kellemes 
meglepetés.

A közeljövőben jöttök esetleg Miskolcra az 
új, Felméri Péterrel közös estetekkel, az Akci-
ós a Medvével?
T. Sz.: Van egy Dumaszínház szervező és 
rajta múlik, hogy hova szervezi le, de kény-
szeríteni fogjuk, és meg fogjuk fenyegetni a 
családját, hogy mindenképp szervezzen Mis-
kolcra is Akciós a Medvét. innen is üzenjük 
neki, hogy nincs biztonságban!

Schäffer Anett
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Összeállította: Nagy Tomi
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Adventi Kalendárium

Adventi Kalendáriumunk megmutatja, hogy hol vetheted bele magad egy-egy karác-
sonyi vásári forgatagba a városban, mikor vehetsz részt gyertyagyújtáson, vagy han-
gulatos ünnepi koncerteken.  Miskolcon idén decemberben is rengeteg program 
közül választhatsz!
2013. december 2 – 22.

 IV. MISKOLCI SZALON-CZUKOR:
Kellemesen nosztalgikus hangulatú rendezvény zenei és kulturális eseményekkel, 
családi programokkal, hagyományőrző és kézműves vásárral.
 
Karácsonyi Vásár
Különböző ajándék és édesség árus, valamint mesterség bemutatókat is tartó 
kézműves vásár Advent minden napján. A Karácsonyi Vásárhoz a Téli ízek kertje 
kapcsolódik majd, kibővítve a gasztronómiai kínálatot, forró italokat, pálinkát és a 
különleges Miskolczi kolbászt kínálva. 

Miskolciak Karácsonya
A város civil szervezeteinek, nonprofit cégeinek és oktatási intézményeinek a bemu-
tatkozása saját készítésű ajándékokkal, műsorokkal.

Városházi Szalon-czukor
Az Adventi időszak három estéjén koncerteket kínál a felújított Díszteremben, a 
Városházán. Az Adventi rendezvények hagyományosan lehetőséget biztosítanak 
adományok gyűjtésére, melyet a város rászoruló intézményei kapnak a Karácsony 
előtti utolsó koncerten.

Szalon-czukor színpad
A színpadon bábjátékok, családi programok lesznek. Esténként a hangulatról 
zenekarok gondoskodnak, más-más műfajt bemutatva, a népzenétől a jazzen át a 
rockig.

Adventi gyertyagyújtások
Advent négy vasárnapján hagyományosan közös gyertyagyújtáson vehetsz részt a 
város koszorújánál a Szent István téren. Az elmúlt évhez hasonlóan minden alka-
lommal az ünnepség egy-egy üzenet köré szerveződik a város egyházi iskoláinak köz-
reműködésével.

Helyszín: Miskolc belvárosa
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