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A szerkesztő levele

Immáron kézzelfogható a tavasz jelenléte. 
Egyetemünk campusa ilyenkor mutatja egyik 
legszebb arcát. Érdemes megállni ilyenkor 
egy pillanatra, és egyszerűen élvezni az ujjá-
születő természetet. Az utóbbi hetek is moz-
galmasan teltek az egyetem falai között, volt 
itt Külügyi- és Állásbörze, Ásványfesztivál, a 
választások jegyében pedig egymásnak adták 
a kilincset a politikusok a Citromfa Politikai 
Műhely meghívására. 
Szerkesztőségünk sem tétlenkedett ebben a 
hónapban, az áprilisi lapszám összeállításán 
túl ugyanis átadtuk az 1. MEgazin díjat, me-
lyet Kiss Viktor, a megújult egyetemi lap fotó-
sa és egyben képszerkesztője vehetett át.   A 
lap kreatív munkatársa oszlopos tagként já-
rul hozzá szorgalmával, ötleteivel és szakma 
iránti elkötelezettségével a magazin életéhez. 
A MEgazin szerkesztőségének nevében gratu-
lálunk Viktornak! 

S természetesen nem feledkezhetünk meg 
az egyik legfontosabb keresztény ünnepről, 
a húsvétról sem. Magazinunk természetesen 
igyekszik méltóképpen bemutatni a húsvéti 
szokásokat, Krea-tour rovatunkban pedig az 
ünnephez köthető dísztárgyat készítettünk el 
számotokra.

Folytatjuk képzeletbeli barangolásunkat az 
egyetem falai között, és egy újabb egyetemen 

belüli szervezeti egységet mutatunk be, az 
Idegennyelvi Oktatási Központot. Dr. Bajzát 
Tünde, a központ vezetője számtalan hasznos 
információval szolgálhat a nyelvi vizsga és a 
nyelvvizsga előtt állóknak. Mert bizony a két 
fogalom között kézzelfogható határ húzódik. 

A rendszeres MEgazin olvasók megszokhat-
ták, hogy a Kávézó rovatunkban igyekszünk 
egy, az egyetemünkhöz, városunkhoz köthető 
ismert embert bemutatni. Lapunk ezen szá-
mában egy igazán vitatott személyiség, Márta 
Alex nyilatkozik – többek között – diákéveiről, 
Miskolchoz és a Miskolci Egyetemhez fűződő 
kapcsolatáról. A ByeAlex néven ismertté vált 
zenész elárulta nekünk, hogy mi az, amit imá-
dott a Miskolci Egyetemen, vagy épp hova járt 
szórakozni a zenei attitűdjét már akkor is ha-
tározottan bontogató művész.

A kellemes időjárás megérkezésével együtt 
belátható távolságon belülre került az év leg-
nagyobb hallgatói bulija, az EFOTT, melyet 
idén egyetemünk rendezhet meg. Ezzel kap-
csolatosan is megosztunk veletek néhány exk-
luzív információt. Kellemes olvasást kívánunk 
mindenkinek!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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ÁsvÁnyok voltak

főszerepben

Immár harminckettedik alkalommal rendezték 
meg Közép-Európa egyik legjelentősebb ás-
ványfesztiválját március 8-9. között a Miskolci 
Egyetemen.

Az érdeklődőket számtalan ásvány és drágakő mel-
lett számos érdekes és izgalmas program várta idén 
is. A gyerekek kipróbálhatták a hagyományosnak 
számító aranymosást, de emellett megtekinthetőek 
voltak az ősmaradványok a világ minden részéről, 
valamint konferenciák, előadások, bemutatók és a 
kiállítások mellett börzére is várták a látogatókat.

A fesztivál töretlen népszerűségét a kiállítók stabil 
100 feletti és a látogatók 3-5 ezres létszáma is bizo-
nyítja, továbbá az, hogy évenként a börzéhez más 
és más rendezvényeket is társítanak. Az ásványok-
kal és érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt egyetem 
idén is tartalmas kikapcsolódást nyújtott minden 
korosztály számára.

Kiss Viktor

Az Egyetemi Szenátus március 14-én tartotta 
meg nyilvános, ünnepi ülését, aminek keretében 
műsorral emlékeztek meg az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 166. évfordulójáról.

A Himnusz és 
a vendégek kö-
szöntése után 
Prof. Dr. Tor-
ma András, az 
egyetem rektora 
nyitotta meg az 
ünnepi szená-
tusülést. A meg-
emlékezés első 
részében Petőfi 
Sándor Isten 

csodája című versét mondta el Rostás Édua, majd 
Bodai Richárd előadásában hallhattuk Petőfi Sán-
dor Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dal 
című versét, végül a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes 
tagjainak, Fekete Attilának és Körmöndi Tamásnak 
a táncát láthattuk. Ezután Dr. Gácsi Zoltán, a Mű-
szaki Anyagtudományi Kar dékánja tartotta meg 
ünnepi beszédét. Elsősorban Széchenyi István és 
Kossuth Lajos szerepét méltatta, majd szólt arról 
is, hogy a forradalom és szabadságharc milyen 
hatással volt a Selmeci Akadémiára, az intézmény 
állami fenntartás alá került és hamarosan a magyar 
oktatási nyelv is megjelent. Emlékezve az egykori 
fiatalokra, a mostani hallgatók legkiválóbbjait díjaz-
ták azzal az emlékéremmel, ami már az Akadémi-
án meghonosodott. A karok dékánjai sorban tették 
meg előterjesztésüket a díjazottakról; összesen 131 
hallgató kapott ezen a napon valamilyen formában 
elismerést. Az arany, ezüst és bronz emlékérmek, 
valamint könyvjutalmak és emléklapok átadását 
követően újabb kulturális műsor következett. Gyulai 
Pál Hazám című versét Ádám Enikő szavalta el, ezt 
követően pedig Pecsmány Péter énekelte a Hazám, 
hazám című részletet a Bánk bánból. Dr. Torma 
András zárta az ünnepi szenátusülést, s kiemelte, 
hogy a forradalom és szabadságharc leverése és a 
megtorlás ellenére is előkészítette a későbbi bölcs 
kiegyezést. Azt kívánta, hogy mindenkit vezessen 
1848/49 szelleme, hiszen a békéért még manapság 
is meg kell küzdeni.
 

Boldizsár Csongor

Az egyetemi szenátus 
ünnepi ülése
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5Fókuszban

Még decemberben, a Pozitív Miskolc című projekt 
keretében történt, hogy az egyetem rektora és a 
város alpolgármestere közönség előtt beszélgetett 
az egyetem és város kapcsolatáról, valamint közös 
jövőjéről. Idén a színház hirdetett egy olyan, ugyan-
csak kiváló programot, amely újra a miskolci publi-
kum előtt vetette fel a Miskolci Egyetem és Miskolc 
város közötti kapcsolatok kérdését. A Városbeszél-
getések: Miskolc 20 év című rendezvénysorozat 
februári eseményére – Dr. Horváth Zita általános 
rektorhelyettes mellett – hat egyetemistát hívott meg 
Kiss Csaba színházigazgató. A kérdés, hogy élhető 
város-e Miskolc, vagy hogy miskolci-e egyáltalán a 
Miskolci Egyetem, egyaránt a szerepelt a program-
ban. Ez utóbbi, elsőre talán triviálisnak tűnő kérdés 
körül némi vita is kibontakozott. A közönség részéről 
felmerült például, hogy a hallgatóság java része az 
Egyetemvárosban marad, és nem kapcsolódik be 
kellőképp a város vérkeringésébe. Ugyanakkor – 
hallgatói részről – a város, illetve a városi társadalom 
egyetem melletti kiállása is bírálat alá került az egye-
tem nehéz helyzete kapcsán. Igaz, pozitív gondola-
tok ugyancsak elhangzottak mind a városi publikum, 
mind pedig az egyetemi delegáció felől. Magam úgy 
gondolom, hogy a kívánt, virágzó jövő csakis együtt 
érhető el, ezért különösképp fontos a város, sőt a ré-
gió, illetve az egyetem szövetsége. Ezért tartok igen 
fontosnak minden olyan eseményt, amely diskurzust 
teremt a felek között, és amely segít e gondolat fel-
ismerésében.
 

Rada János

Vendégek Az

európAi bizottságról

Március 7-én a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyel-
vészeti és Fordítástudományi Tanszék meghívásá-
ra Achim Braun tartott német nyelvű fordítási órát 
a fordítást tanuló hallgatók számára. Az Európai 
Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Bécsből 
érkező nyelvi tisztviselője egy autentikus európai 
fordítási projekt kapcsán hozta közelebb az Európai 
Unió fordítási gyakorlatát a növendékekhez. Achim 
elmondta, hogy a nyelvek egyértelműen munkahe-
lyet jelentenek. Előadásában a fordítói munkával 
kapcsolatos foglalkoztatási lehetőségekről kaptunk 
hasznos információt, valamint arról, hogy hogyan 
zajlik a fordítók kiválasztása.
Ezt követően Babos Gábor, az Európai Bizottság 
Fordítási Főigazgatóságának magyar nyelvi tisztvi-
selője tartott előadást, aki már évek óta minden sze-
meszterben  hírt ad az európai fordítási trendekről 
és újdonságokról. Prezentációjának központi témája 
„A pontos fogalmazás művészete” volt. Achim Braun 
és Babos Gábor előadásai során megismerkedhet-
tünk a fordítást segítő gépi segédeszközökkel is.
A német nyelvű előadását a hallgatók tolmácsolá-
sában hallhattuk, így „élesben” is kipróbálhatták 
magukat a diákok.

Somogyi Gréta Kincső

miskolci-e A
miskolci egyetem?

miskolci siker A
iii. országos VárosmArketing 
Versenyen

Légy a városok „marketing tanácsadója”! címmel 
harmadik alkalommal rendezték meg az Országos 
Városmarketing Versenyt március 7-én a Miskolci 
Egyetemen.
A megmérettetés döntőjében 26 város polgármes-
tere által megfogalmazott témákban dolgozó 37 
csapatból, a 13 legjobb pályamunkát leadott team 
mérhette össze tudását az értékes nyereményekért.
A nívós verseny miskolci sikert eredményezett, 
ugyanis a Miskolci Egyetem csapata, az ME-ZED 
vihette el az első helyezést.
A győztes csapat - Szikszó - „helyi gazdaság fej-
lesztését támogató együttműködések kidolgozása” 
című témában tartott prezentációjával nyűgözte le a 
zsűri tagjait, akik valamennyien kimagasló pontok-
kal jutalmazták a csapat munkáját.
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6 Fókuszban

interjú A dékánokkAl 

Interjú Prof. Dr. Palotás Árpád Bencével, a 
Műszaki Anyagtudományi Kar új dékánjával

Március 18-ai megválasztása után kerestük 
fel Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanárt, 
aki 2014. július 1-től a Műszaki Anyagtudo-
mányi Kar új dékánja lesz. Otthonos irodájá-
ban fogadott bennünket, ahol készségesen 
válaszolt kérdéseinkre.

Hogyan emlékszik vissza a diákéveire és mi te-
relte Önt erre a pályára?
Azt szoktam mondani, hogy meglehetősen nagy 
fantáziátlanságot mutattam, ugyanis édesapám 
kohómérnökként, édesanyám vegyészként 
végzett, az élet pedig úgy hozta, hogy Miskol-
con okleveles kohómérnöki, majd külföldön ve-
gyészmérnöki végzettséget szereztem. Közép-
iskolám alapvetően humán beállítottságú volt, 
így könnyebben felfigyeltek azokra a diákokra, 
akik a matematika, kémia vagy számítástech-
nika versenyeken vettek részt. Nem is értették 
egyesek, hogy maximális pontszámmal miért 
pont az akkori Nehézipari Műszaki Egyetemre 
jelentkeztem. Akkoriban még kevésbé volt jel-
lemző, hogy már középiskolásként nyelvvizsgát 
szerezzen valaki, ezért a dokumentált nyelv-
tudás birtokában több külföldi útra is lehetősé-
gem nyílt. Diákként eljutottam többek között 

Svédországba, Svájcba, majd Finnországba is, 
ami több, mint 20 évvel ezelőtt messze nem volt 
általános. Itt kitüntetéses diplomával végeztem, 
majd az Egyesült Államokbeli MIT-n vegyész-
mérnöki mesteroklevelet szereztem. 
Diákként szerettem meg a természetjárást, 
középiskolásként sokszor szerveztem kirándu-
lásokat a Bükkbe. Előfordult, hogy Ómassáról 
Bánkúton keresztül a Szalajka-völgyig is elgya-
logoltunk, és csak visszafele éreztük, hogy ez a 
kirándulás túrává alakult menet közben.

Megosztaná velünk a jövőbeni terveit, illetve 
azt, hogy mire számíthatnak a hallgatók?
Talán túl nagy meglepetést nem fogok okozni, 
hiszen az elmúlt 8 évben is a kari vezetőség 
tagja voltam, így a döntésekkel és irányvonallal 
is egyetértettem. Egyik legfontosabb feladatnak 
azt tartom, hogy rövidüljön a diplomaszerzés-
hez szükséges átlagos idő, azaz hallgatóink 
minél nagyobb számban jussanak időben dip-
lomához. Ennek ma nemcsak a mintatanterv-
től való lemaradás az oka, de a nyelvvizsgák 
hiánya miatt is túl sok diploma várakozik rövi-
debb-hosszabb ideig a szekrényben. A tanrend 
változása elkerülhetetlen, annak fejlesztése fo-
lyamatos feladat. Az MIT-s tapasztalataim alap-
ján igyekszem a projekt alapú képzés irányába 
is elmozdulni. Tény, hogy egy MIT-s diák általá-
ban sokkal aktívabb, mint miskolci társai, ezért 
az amerikai tapasztalatok helyi alkalmazása 
nagy körültekintést igényel. Meggyőződésem, 
hogy Miskolcon is motiválhatók a hallgatók, 
csak még nem találtuk meg minden esetben az 
erre szolgáló eszközt. Fontosnak tartom, hogy 
növeljük a jelentős ipari, vagy külföldi tapaszta-
lattal rendelkező oktatók számát, segítségükkel 
ugyanis gyakorlatorientált, színesebb képzést 
tudnánk biztosítani a hallgatóinknak. 

Boldizsár Csongor
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A Miskolci Egyetem vezetőit bemutató sorozatunkban három a közelmúltban megválasztott 
dékánnal készítettünk interjút. Az általuk vezett karok bemutatásán és céljain túl némi szemé-
lyes bemutatkozásra is adott volt a lehetőség. Sorozatunkat a MEgazin májusi számában 
folytatjuk.
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7Fókuszban
Prof. Dr. Farkas Ákos, az Állam- és
Jogtudományi Kar megbízott dékánja

Mióta része az életének a Miskolci Egyetem?
Nagyon régóta. 1982. augusztus 31-én kerül-
tem ide. Pest megyéből jöttem, 18 éves koro-
mig egy Pest melletti kisvárosban, Nagykátán 
éltem. Budapesten jártam egyetemre, az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1980-
ban végeztem. Majd rövid kitérő után, amikor 
két évig ügyészségi fogalmazóként dolgoztam, 
1982-től élek Miskolcon és vagyok itt az egye-
temen. Így gyakorlatilag már 32 éve része az 
egyetem az életemnek. Itt kezdtem a karrierem 
mint tanársegéd, míg a ranglétrát végigjárva 
professzor nem lettem. 

Hogy látja a kar jelenlegi helyzetét?
Az elmúlt időszakban az oktatási kormányzat 
úgy ítélte meg, hogy a jogászképzés nem ér-
demes állami támogatásra. Ebből adódóan 
napjainkban a jogászképzés kevés kivételtől 
eltekintve már csupán önköltséges formában 
működik. Ennek következtében a mi feladatunk 
itt a jogi karon, hogy megteremtsük azokat a 
feltételeket, amelyeknek eredményeképpen 
képesek vagyunk fennmaradni. Ez azt jelenti, 
hogy ma már nem csak az ötéves osztatlan 
jogászképzéssel foglalkozunk, hanem a Bo-
logna-folyamatba tagolódó olyan képzésekkel 
is, amelyek három éves alapképzések, mint 
például a közigazgatás-szervező szak vagy a 
munkajogi és társadalombiztosítási alapszak 
vagy az igazgatásügy-igazgatási alapszak, 
illetve az erre épülő mesterszakok. Az osztat-
lan jogászképzésben és az alapképzések egy 
részében komoly konkurencia a debreceni jogi 
kar, ugyanakkor egy új tényezőként jelent meg 
a piacon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
amely a közigazgatás-szervező szak tekinte-
tében az egyetlen államilag támogatott oktatási 
intézménnyé vált. Ilyen helyzetben ma már in-
novatív módon kell közelíteni a jogászképzés-
hez. Ennek következtében azt mondom, hogy 
a helyzetünk nem egyszerűen rosszabb, mert 
panaszkodni én nem szeretek, hanem másfaj-
ta gondolkodási módot igényel. Sok helyzetet 
tényként kell elfogadnunk, így az egyetemnek 
az állam által nyújtott támogatás drasztikus 
visszaesését, és azt, hogy ez már csak egy 

töredékét fedezi minden kiadásunknak. Ezért 
ahhoz, hogy a jövőnket biztosítani tudjuk, el-
térő eszközöket, módszereket, gondolkodási 
formákat kell megteremtenünk. Nekem az a 
feladatom, hogy ezt a folyamatot ösztönözzem, 
és én magam is megtaláljam azokat az utakat, 
amelyek segítik ezt a folyamatot. 

Van-e valamilyen egyedülálló kurzus a képzési 
kínálatukban, amivel mégis ide, Miskolcra tud-
nák csalogatni a hallgatókat
A Felnőttképzési Regionális Központ közremű-
ködésével, elsőként indult az elmúlt években a 
Miskolci Egyetemen mediátor képzés, ami egy 
sajátos konfliktuskezelési, konfilktusrendezé-
si módszerről szól. Azon kivételes helyzetben 
vagyunk, hogy ezen a területen Budapesten is 
van kihelyezett képzésünk. Itt már tehát úttörők 
vagyunk. A jövőben is ezen az úton szeretnénk 
továbblépni, mert ez egy olyan piac, ahol ver-
seny van. Ez a verseny a hallgatókért, és rajtuk 
keresztül a támogatásért folyik. Amennyiben 
ezt nem tudjuk megfelelően beépíteni a kar 
munkájába, akkor az elkövetkező években le-
maradunk.

Számos tennivalója mellett jut-e ideje kikapcso-
lódásra?
Mostanában talán kevesebb, első a munka, 
de igyekszem rekreációra is időt fordítani. A 
hétvégének azt a részét, ami nem munkával, 
oktatással telik, a családommal töltöm. Kerék-
pározom, szívesen hallgatok zenét, olvasok, 
vagy kirándulok.

Tóth Orsir
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Dr. Illésné Dr. Kovács Mária,
a BTK dékánja

Mikor érkezett az egyetemre, és mivel foglal-
kozik itt vezetői feladatai mellett?
1994-től dolgozom a Miskolci Egyetemen, 
pályámat még tanársegédként kezdtem. 
Azóta is a bölcsészkaron tanítok. 2001-ben 
dékánhelyettes, 2009-ben pedig dékán let-
tem. Kutatóként nyelvészettel foglalkozom, 
így például szaknyelvkutatással, alkalma-
zott nyelvészettel és nyelvtörténettel. Fontos 
közös tanszéki projektünk az Együtthaladó 
program, amelynek célja a migráns gyer-
mekek magyar nyelvi készségfejlesztése, 
és amely az Európai Nyelvi Díjat is elnyerte. 
A filozófiám az, hogy az elméleti tudást ne-
künk, bölcsészeknek épp úgy konvertálnunk 
kell a gyakorlati életbe, ahogy a műszaki tu-
dományok képviselőinek is.

Ezt a filozófiát dékánként is érvényesíthette?
Igen, mára érzékenyebben reagálunk régi-
ónk problémáira, mint más bölcsészkarok. 
Karunknak fontos feladata, hogy segítse az 
északkelet-magyarországi régió felzárkózta-
tását. Többek között a tanárképzés profilját 
is eszerint alakítottuk. Olyan pedagógusokat 

szeretnénk képezni, akik a hátrányos, sőt 
a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 
képzésében is sikeresek lehetnek. A kar tár-
sadalomtudományi oktatási és kutatási tevé-
kenységeinek java része ugyancsak a helyi 
problémákra reflektál. Sikerült tehát megta-
lálnunk az utakat, amelyeken kiléphetünk a 
campus falai közül, és tehetünk régiónk fel-
emelkedéséért.

Mint bölcsészdékán mit gondol a bölcsészet-
tudományok értékéről és jelentőségéről? 
A humán tudományok tárgya a legfontosabb 
érték, maga az ember. Az embert többek kö-
zött pedagógusok formálják, ezért igen fon-
tos a jó tanárképzés. Emberi fejlődés pedig 
sohase létezhetett humán tudományok nél-
kül. A fejlett társadalmakban a GDP egyre 
magasabb arányát a kreatív szféra biztosít-
ja, amely jó kommunikációs és prezentációs 
készségekkel, valamint nyelvtudással ren-
delkező, humán műveltségű munkavállalók-
ra épít. A nyugati gondolkodásban már meg-
történt a paradigmaváltás, és megbecsülik 
az olyan tudást, amelyet a bölcsészképzés 
nyújt.

Milyen célokkal lépett új dékáni ciklusába?

A legfontosabb feladat most az oktatói kar és 
a képzési portfolió megtartása, valamint igen 
fontos az is, hogy a miskolci bölcsészkar a 
régió meghatározó szellemi centrumaként a 
hazai és a nemzetközi fórumokon egyaránt 
megjelenhessen. A finanszírozási problémák 
miatt ez persze komoly kihívást jelent. Az új, 
osztatlan tanárképzés ugyanakkor komoly 
kitörési lehetőség lehet a kar számára. A 
miskolci tanárképzés megtartása, fejlesz-
tése létkérdés a régió számára, ugyanis a 
tapasztalatok szerint a másutt végzett peda-
gógusok nem térnek vissza ide.

Rada János
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megVAnnAk Az idei efott első fellépői

Júliusban újra dübörög az EFOTT. Ezúttal 30 év után ismét Miskolctapolcán forgatja fel a vá-
rost a hazai zeneipar színe-java.  A 2014-es programban idén is helyet kapott a Quimby, a 
Kowalsky meg a Vega, a Beatrice és a Magashegyi Underground, valamint az Anna and the 
Barbies. A zenekar frontembere, Pásztor Anna ráadásul idén novemberben született kisfiával 
vág neki az év legnagyobb hallgatói bulijának.

„Szeretek elveszni a fesztiválok világában, 
imádom a hangulatát, ha tehetem, általában 
több napot maradok” – árulta el a Quimby 
billentyűse. – „A tornacipő és a széldzseki 
nálam elmaradhatatlan kellék, de az iPodom 
is mindig nálam van” – tette hozzá Balanyi 
Szilárd, aki zenekarával az utóbbi években 
állandó EFOTT szereplővé vált.

A Kowalsky meg a Vega legénysége sem elő-
ször lép színpadra a hallgatói bulin.

„Az EFOTT-hoz csak jó emlékeink fűződnek 
és Miskolcon is mindig nagyon jó hangu-
latban telnek a koncertjeink. Idén nyárra is 
hatalmas őrületet ígérhetünk” – kezdte a ze-
nekar frontembere, Kowa, aki azt is elárulta, 
hogy ha tehetik, a zenekarral szívesen enge-
dik ki a gőzt egy-egy koncert után. - „Nem kell 
alkohol ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. 
Ha a hangszereink és a közönség velünk van, 
nagy baj nem lehet.” – tette hozzá az énekes, 
aki azt is elárulta, egyedül azt sajnálja, hogy a 
fesztivál-időszakban kevesebbet látja három 
gyermekét.

Az Anna and the Barbies énekesnője, Pász-
tor Anna azonban a legnagyobb koncertek 
alkalmával sem nélkülözi kisfiát. A tavaly 
novemberben született Benji már edzett, ha 
koncertekről van szó.

„Ugyanúgy készülünk a fesztiválszezonra, 
mint eddig, nem fogunk csalódást okozni. A 

családban a nagyi az első számú rajongója 
a bandának, a gyermekem édesapja pedig 
szintén zenész, nyaranta mindig velünk tar-
tanak. Ráadásul idén a kisfiammal is kiegé-
szül a csapat. Még csak 3 hetes volt Benji, 
amikor már újra próbáltam, 8 hetes korában 
pedig egy holland turnéra indultunk. Meg sem 
kottyant neki, hiszen már hatvan koncertet le-
nyomott velem, amíg a hasamban volt.” – me-
sélte nevetve Pásztor Anna, aki zenekarával 
jelenleg gőzerővel dolgozik a csapat követ-
kező nagylemezén, amely novemberben lát 
majd napvilágot.

A szervezők a Miskolci Egyetemmel karölt-
ve egy tizenhat hektáros területen építik fel 
a fesztivált. A zenei programot idén is döntő 
többséggel magyar előadók biztosítják, de a 
szervezők számos meglepetéssel és újdon-
sággal készülnek.
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10 Helyzetkép

A diploma egyik fontos feltétele a nyelv-
vizsga, ennek megszerzéséhez nyújt se-
gítséget egyetemünkön az Idegennyelvi 
Oktatási Központ. Dr. Bajzát Tündével, az 
IOK vezetőjével beszélgettünk a központ 
által nyújtott nyelvtanulási lehetőségek-
ről, az általuk szervezett nyelvvizsgákról, 
nyelvtanfolyamokról, illetve az intézményi 
nyelvi vizsgáról. 

Bemutatná röviden a központot? 
1950-ben jött létre az Orosz Nyelvi Lektorá-
tus, ennek a jogutódja az Idegennyelvi Okta-
tási Központ, amely 1996 óta működik önálló, 
azaz karhoz nem tartozó központi oktatási 
egységként. Elsődleges célunk az, hogy a 
diplomához szükséges nyelvvizsgához hoz-
zásegítsük a hallgatókat. Elsősorban angol 
nyelvet oktatunk, a német nyelv követi a sort, 
de tanítunk még oroszt, olaszt, spanyolt és 
latint is. Az Erasmus ösztöndíjjal vagy a Bra-
zíliával kötött kormányközi szerződés által a 
Magyarországra érkező külföldi hallgatóknak 
pedig magyar nyelvet is tanítunk. Mindig a 
karok határozzák meg, hogy milyen óraszám-
ban, hány féléven keresztül tanulnak a diákok 

általános nyelvet vagy/és szaknyelvet, hogy 
a nyelvtanulás kötelező-e és, hogy kapnak-e 
érte kreditpontot. A nyelvoktatáson kívül má-
sik fontos feladatunk a nyelvvizsgák lebonyo-
lítása. Négy nyelvvizsgaközpontnak vagyunk 
vizsgahelye, ez azt jelenti, hogy nyelvvizsgá-
kat szervezünk és vizsgáztatunk. A doktori 
képzésben részt vevő hallgatók is az IOK-ban 
tehetnek PhD nyelvvizsgát, a már abszolvált 
hallgatók számára pedig intézményi nyelvi 
vizsgát szervezünk. Ezen kívül vállalunk tol-
mácsolási, fordítási, lektorálási feladatokat, 
illetve nyelvtanfolyamokat is szervezünk. 
Továbbá a Műszaki Anyagtudományi Kar és 
az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak 
ingyenes szakfordító képzéseket indítunk.

Milyen típusú nyelvvizsgákat szerveznek?
Négyféle nyelvvizsgát szervezünk. Az egyik 
az Origo nyelvvizsga, ami egy kétnyelvű álta-
lános nyelvvizsga. Letehető nálunk az OECO-
NOM nyelvvizsga, ami a Corvinus Egyetem 
nyelvvizsgája, ez alapvetően egy gazdaság 
nyelvvizsga volt, de 2014 márciusától már 
egynyelvű/kétnyelvű általános nyelvvizsga is 
tehető. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar, 
a Műszaki Anyagtudományi Kar, a Műszaki 
Földtudományi Kar és a Gazdaságtudomá-
nyi Kar hallgatói körében népszerű a Zöld út 
nyelvvizsga, ami egy műszaki és gazdasági 
szaknyelvi vizsga. Illetve szervezünk még 
Cambridge nyelvvizsgát, mely egy egynyelvű 
angol vizsga, ezt főleg középiskolások szok-
ták választani, illetve olyan diákok, akik külföl-
dön szeretnének tanulni vagy dolgozni. 

Említette az intézményi nyelvi vizsgát. Elmon-
daná, hogy pontosan kik jelentkezhetnek rá, 
és hogyan működik?
A Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi 
törvény alapján azok a hallgatók, akik már 
záróvizsgát tettek, de nem rendelkeznek 
nyelvvizsgával, három évvel az államvizsga 

tAnuljunk idegen nyelVeket Az egyetemen!
Bemutatkozik az Idegennyelvi Oktatási Központ
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után letehetik az intézményi nyelvi vizsgát 
nyelvvizsga helyett, s így megkaphatják a dip-
lomájukat. Ez utoljára azokra vonatkozik, akik 
2013 júniusában záróvizsgáztak. Eddig csak 
középszinten szerveztünk ilyen vizsgát, ami-
vel a középfokú nyelvvizsgát lehetett kiváltani. 
Szándékosan mondom, hogy középszint, és 
szándékosan hívjuk úgy, hogy nyelvi vizsga, 
mert ez nem egyenértékű egy nyelvvizsgával. 
Ezt csak ahhoz érvényesíthetik a hallgatók, 
hogy megkapják a diplomájukat, a későbbiek-
ben nem minősül nyelvvizsgának, nem is kap-
nak nyelvvizsga bizonyítványt, csak egy tanú-
sítványt. Jó hír a Gazdaságtudományi Kar volt 
hallgatóinak, hogy lehetőséget kaptunk arra, 
hogy a következő vizsgán, ami 2014. június 
21.-én lesz, már egy felsőszintű vizsgát is 
lebonyolítsunk. Ez azoknak kedvez, akiknek 
felsőfokú vagy szaknyelvi vizsgát kell tenniük. 
Mivel az intézményi nyelvi vizsga esetében 
a törvény nem teszi lehetővé azt, hogy szak-
nyelvi vizsga lehessen az intézményi nyelvi 
vizsga, de felsőszintű lehet, ezért úgy gon-
doltuk, hogy így tudjuk segíteni a hallgatókat. 
A honlapon olvasható mindkét vizsga leírása 
egy-egy mintafeladatsor kíséretében, illetve 
felkészítő tanfolyamokat is indítunk.

Mennyiben más az intézményi nyelvi vizsga, 
mint az általános nyelvvizsga?
Angol és német nyelvből tehető le, más nyelv 
iránt nincs is nagyon érdeklődés. Sok minden-
ben más, egyrészt nincs benne magnóhallga-
tási feladat, ez egy könnyebbség. Továbbá 
nem feladattípusonként kell elérni a 40 vagy 
a 60%-ot, illetve nem külön az írásbeli és a 
szóbeli vizsgán, hanem összességében. A 
szintjében is könnyebb, ezért nem is minősül 
nyelvvizsgának. Eddig 262 főből  218-an vizs-
gáztak sikeresen, vagyis a jelentkezők 83%-
a.  Úgy gondolom, ez nagyon jó eredmény.

A kormány hirdetett egy új diplomamentő 
programot az év elején, ebben részt fog ven-
ni az IOK?
Ez a program jelenleg pályázati szakaszá-
ban tart, már több fordulót kiírtak. Szeret-
nénk részt venni a programban, de még 
nem tudjuk a pályázat kimenetelét. Ezzel is 

segíthetnénk a hallgatókat, és ez az elsőd-
leges célunk. 

Milyen lehetőségeik vannak azoknak a diá-
koknak, akik ebben az évben fognak végezni, 
nincs még nyelvvizsgájuk, de minél hamarabb 
meg szeretnék kapni a diplomájukat?
Nyelvvizsgahely vagyunk, tehát lehet nyelv-
vizsgázni. Továbbá mindig szervezünk nyelv-
tanfolyamokat: külön gazdasági szaknyelvi 
vizsgára felkészítőt, műszaki szaknyelvi vizs-
gára felkészítőt illetve általános nyelvi kurzuso-
kat. Több alkalommal fordult elő, hogy a hall-
gatók kerestek meg minket, és az ő kérésükre 
és időbeosztásuknak megfelelően indítottunk 
nyelvvizsgára felkészítő kurzust. Ezeken a tan-
folyamokon olyan tanárok tanítják a diákokat, 
akik általában a vizsgáztatók is, tehát tudnak 
különböző vizsgatippeket is adni. De úgy gon-
dolom, hogy a legnagyobb segítség a hallga-
tóknak az, hogy itt van helyben az ingyenes 
nyelvoktatás, hiszen a nyelvtanfolyamokon 
kívül az összes óránk térítésmentes.

Schäffer Anett
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Külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlati 
lehetőségek kerültek fókuszba a Külügyi 
Börzén, amely előadásokkal, konzultáci-
ókkal és tréningekkel egyaránt várta az 
egyetemi polgárságot.

A rendezvény megnyitóján Prof. Dr. Kékesi 
Tamás tudományos és nemzetközi rektor-
helyettes többek között arról beszélt, hogy 
a 21. században igen fontos az egyetemek 
nemzetköziesedése, s ennek részét képez-
hetik a hallgatói ösztöndíjprogramok is. Biz-
tatta tehát a hallgatóságot, hogy mind’ töb-
ben éljenek e lehetőségekkel.
Az előadások során bemutatkozott a Tem-
pus Közalapítvány, valamint a Balassi Inté-
zet képviselete is, miközben a hallgatók az 
Erasmus+ és a Campus Hungary ösztöndíj-
programokkal egyaránt megismerkedhettek. 
Az előadók kiemelték, hogy az Európai Unió 
a jelenlegi, immár szűkebb költségvetés elle-
nére is többet fordít e programokra, amelye-
ket már csak azért is érdemes kihasználni, 
mert a munkaerő-piac is preferálja azokat a 
diplomásokat, akik hallgatói éveik alatt kül-
földi tapasztalatokat szereztek. Ugyanakkor 

az is elhangzott, hogy a hallgatók nemcsak 
tapasztalatokkal, hanem életre szóló élmé-
nyekkel is gazdagodhatnak külföldi tanulmá-
nyaik során.
A Lépd át a határaidat című rendezvényen 
bemutatkozott még az AIESEC és az ESN 
Miskolc diákszervezet is, a hallgatók pe-
dig a standoknál a CEEPUS vagy épp az 
EGT kínálta ösztöndíj-lehetőségek felől is 
tájékozódhattak. A kultúrák iránt érdeklődő 
egyetemi polgárok a főépület előcsarnoká-
ban külföldi hallgatók által készített nemzeti 
ételeket is kóstolhattak, aki pedig bizonyta-
lan volt angol nyelvismeretét illetően, ingye-
nes készségfelmérésen is részt vehetett. A 
rendezvényt a Campus Hungary program 
keretében együtt rendezte a Miskolci Egye-
tem Hallgatói Önkormányzata és a Tempus 
Közalapítvány.

Rada János

nyitni kell A Világ felé!
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AnyAgtudományi szAkmAi nAp

A FORR-ÁSZ projekt égisze alatt tartott szakmai napot a Műszaki Anyagtudományi Kar 
március 5-én.

Félidőhöz érkezett egy több, mint 600 milliós 
autógyártáshoz kötődő kutatási program, az 
ólomalapú forraszanyagok kiváltására.
Ez egy igen izgalmas, világszerte nagy gondot 
jelentő kérdéskör, ugyanis az EU jövőre betiltja 
ezen anyagok használatát, hiszen komoly mér-
tékű szennyeződést okoznak.
A projekt eredményeként olyan forrasztóanyag 
kifejlesztése a cél, amely az eddig alkalma-
zott, rendkívül jó tulajdonságokkal rendelkező 
ólomtartalmú forrasztóanyagot helyettesíteni 
tudja úgy, hogy az átállás sem gazdaságossá-
gi, sem termelési, sem technológiai hátrányt ne 
okozzon.
A Miskolci Egyetem által vezetett FORR-ÁSZ 
elnevezésű kutatási program 2013 januárjában 
indult. A konzorcium tagja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia debreceni Atommagkutató 
Intézete, illetve a Bay Zoltán Alkalmazott Ku-
tatási Közhasznú Nonprofit Kft. miskolci BAY-
LOGI Intézete is. A projekt sikeres előrehala-
dása érdekében több ipari partnerrel kezdtek 
tárgyalásokat (GLOB-METAL Kft., Eurocircuits 
Kft., Robert Bosch Kft., Plasmatreat GmbH, 
ALCOA-KÖFÉM Kft., Metalloglobus Fémöntő 
Kft. stb.).
Érdekesség, hogy igen sok fiatal kutató kap-
csolódott be a munkába, s van közöttük olyan, 
aki már a kutatásaival szabadalom előtt áll.
A szakmai napról tartott sajtótájékoztatón Prof. 
Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rek-
torhelyettes elmondta, a FORR-ÁSZ TÁMOP 
projekt illeszkedik abba a kiválósági központ 
tevékenységbe, amely a kutatóegyetemi pro-
jekt keretein belül a Műszaki Anyagtudományi 
Karon az anyagtudomány és a nanotechnoló-
gia témakörében valósult meg, mögötte komp-
lex szakmai tartalom áll.
Dr. Gácsi Zoltán, a Műszaki Anyagtudományi 
Kar dékánja, a projekt egyik Tudományos Mű-
helyének vezetője hozzátette, remélik, hogy 
olyan konkrét eredmények, szabadalmak, el-
járások valósulnak meg a projektben, amelyek 

segítségével a régióban a vállalkozások még 
piacképesebbek, versenyképesebbek lehet-
nek, és új munkahelyek létesülhetnek.
Dr. Grasseli Norbert, a Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. intézetigaz-
gatója kiemelte, nagy öröm számukra, hogy 
együtt dolgozhatnak a Miskolci Egyetemmel a 
projektben. Mind az elméleti, mind a gyakorlati 
forraszanyag-tesztelés illetve fejlesztés terüle-
tén részt vesz a BAY-LOGI a konzorciumban, 
emellett az új tudományos kutatások eredmé-
nyeinek publikációja a feladatuk. A program 
szakmai vezetője a cégnél Dr. Kaptay György.
Batta Beatrix projektmenedzser hangsúlyozta, 
a konzorciumi formában megvalósuló projekt 
uniós forrásból közel 604 millió Ft-os támo-
gatásból valósulhat meg. Nemzetközi keretek 
között zajlik a kutatás, Ausztriában, Francia-
országban, Szlovákiában, Törökországban 
is vannak kapcsolataik. Japánból is sikerült 
megnyerni egy kollégát és egy kolleganő a 
Kassai Műszaki Egyetemről is együtt dolgozik 
velük a projekten. A jövőre is gondolnak, fontos 
célnak tekintik, hogy sikeresen pályázzanak az 
Európai Unió Horizont 2020 kutatási keretprog-
ramjára. Ennek érdekében folyamatosan részt 
vesznek szakmai partnerkereső rendezvénye-
ken, tájékoztató- és információs napokon.
A projekt a legnagyobb közösségi oldalon is 
elérhető: www.fb.com/ForrAszProjekt.

Tóth Orsi
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schiffer: igenis fontos

A felsőoktAtás

Schiffer András, az LMP társelnöke is elfogad-
ta a Citromfa Politikai Műhely márciusi meghí-
vását, így újra a miskolci politológus hallgatók 
vendége lehetett.

Mivel a politikus a választási kampány alatt érke-
zett az Egyetemvárosba, tulajdonképp a zöld párt 
választási programját ismertette. A felsőoktatás kap-
csán például elmondta, hogy az LMP az egyetemek 
és főiskolák kivéreztetése helyett, amely évek óta 
folyik Magyarországon, több pénzt invesztálna a 
felsőoktatásba, hiszen a jövő függ attól. A párt felső-
oktatási programja egyébként a vidéki intézmények 
fejlesztéséről és megmentéséről, valamint a tandíj 
és a röghöz kötés eltörléséről is szól.

Az LMP társelnöke a nők munkaerő-piaci helyze-
tének javítását is fontos feladatként jegyezte, sőt 
kiállt a parlamenti női kvóta mellett is. A politikus a 
Paks körüli vitákat sem kezelte tabuként a fórumon. 
Hangsúlyozta, hogy az LMP álláspontja régóta az 
atomsemlegesség. Az elavult és veszélyes, ugyan-
akkor drága atomenergia helyett ugyanis a zöld, 
megújuló energiaforrásokat preferálná.

Schiffer végül elmondta, nem kerget hiú ábrándokat, 
hiszen nem az LMP a 2014-es választások fő esé-
lyese. Az új parlamenti ciklus alatt tehát ugyancsak 
ellenzéki pozícióból dolgozna. Egy kérdés kapcsán 
ugyanakkor leszögezte, hogy a zöld párt nem mű-
ködik együtt olyanokkal, akik még a parlamentben 
is rasszista kijelentéseket tesznek.

Rada János

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete és a 
Csatárlánc önkéntes csoport idén is megrendez-
te „Tavaszköszöntő” programját március 21-én, 
a Gyermekvárosban. A rendezvény keretében 50 
gyermek és 10 fogyatékkal élő felnőtt válogat-
hatott a kreatív asztalok közül, a kavicsfestéstől 
kezdve, a szalvétatechnikán át, egészen a táb-
lajátékokig.

A program megvalósításában a Tanárképző Intézet 
oktatóin és a Csatárlánc önkéntes arcfestőin kívül 
két végzős pedagógia szakos hallgató is részt vett, 
akik a Tanárképző Intézet Közösségi szolgálat című 
speciális kollégiumához kapcsolódóan vállaltak se-
gítő tevékenységet. Az idei „Tavaszköszöntő” újdon-
sága, hogy az 50 órás iskolai közösségi szolgálat 
keretében a Földes Ferenc Gimnáziumból és a 
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolából 
17 diák segített a program megvalósításában. A Ta-
nárképző Intézet és a középiskolák együttműködé-
sére a város által megnyert „Szakmai hálózatépítés, 
szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi 
közösségi szolgálatért Miskolcon” című TÁMOP-
projekt keretében kerül sor. A projektben 6 miskol-
ci iskolából összesen 165 diák és 28 pedagógus, 
valamint 12 befogadó intézmény (köztük a Miskolci 
Egyetem Tanárképző Intézete) vesz részt. 
A középiskolákkal való együttműködés legfőbb célja 
– mondta Karlowits-Juhász Orchideai, a Tanárkép-
ző Intézet tanársegédje – hogy az önkéntes kultúrát 
terjesszék a fiatalok körében, valamint hogy segít-
sék a sikeres közösségi szolgálathoz nélkülözhetet-
len kapcsolati háló kiépítését.

 
Muntyán Bernadett

tAVAszköszöntő

A gyermekVárosbAn



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

15Fókuszban

Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke már-
cius 18-án a Citromfa Politikai Műhely fórumán 
tartott előadást, mely után természetesen a részt-
vevők feltehették kérdéseiket, s elmondhatták 
hozzászólásukat, észrevételeiket.

Fodor Gábor elmondta, hogy a Citromfa Fórumának 
már nagy hagyománya van, és volt már szerencsé-
je többször is ellátogatni egyetemünkre. Kiemelte a 
fórumok fontosságát, hiszen minden választás előtt 
elengedhetetlen tájékozódni a választópolgároknak.

A pártelnök előadásának középpontjában a liberá-
lis gondolkodás, a liberális eszmék hangsúlyozása 
állt. Nélkülözhetetlennek tartja az egyén érdekét, a 
szabadság iránti vágyat, és azt, hogy minden egyes 
polgár boldogulhasson az országban. Véleménye 
szerint szükség van az emberközpontú politikára, 
amit a liberális értékrendet képviselő politikusok kép-
viselnek. Meggyőződése szerint a liberális értékek 
iránti érdeklődés ma sem csökkent.

Végezetül megköszönte a meghívást, és arra ösztö-
nözte a fiatalokat, hogy vegyék komolyan  magukat, 
boldogulásukat, jövőjüket, legyenek tájékozottak, 
hiszen a fiatalok gondolatai és véleménye nagyon 
sokat számít.
 

Somogyi Gréta Kincső

korábbAn nem látott tömeg

A citromfA fórumán

Zsúfolásig megtelt a C/2 UFO előadója március 
5-én, a Citromfa Politikai Műhely fórumán, mely-
nek vendége Vona Gábor, a Jobbik Magyaror-
szágért mozgalom elnöke volt. A párt miniszter-
elnök-jelöltje, a Jobbik politikai nézőpontjának 
ismertetése után a feltett kérdésekre is készség-
gel válaszolt.

A fiatal pártelnök hamar megtalálta a közös hangot a 
fórum közönségével, pedig nemcsak hallgatók ültek 
a sorok között. Kiemelte, hogy ma Magyarországon 
a tradicionális, hagyományos értékekért érdemes 
küzdeni. Pártja azon dolgozik, hogy úgy legyen kon-
zervatív, hogy eközben két lábbal álljon a 21. szá-
zadban, kiaknázva a modern kor vívmányai adta 
lehetőségeket.
Szó esett a fiatalok elvándorlásáról is, melyet a Job-
bik első embere a legsúlyosabb társadalmi problé-
mának nevezett. Pártja álláspontjával pedig ellen-
tétes az is, mint mondta, hogy ezek a külföldön élő 
magyarok nem szavazhatnak levélben, a kevés szá-
mú nagykövetség kapacitása pedig nem elegendő a 
feladat ellátásához.
A párt elnöke hozzátette, programjuk legfontosabb 
részének tartja a munkahelyteremtést. A Jobbik 
alapfilozófiája: Ha munka van, minden van, ha nincs 
munka, nincs semmi. Ehhez kapcsolódóan elmond-
ta, hogy a felsőoktatás anyagi helyzetét meg akarják 
erősíteni, melyhez nélkülözhetetlen a munkahelyek 
létrehozása, adóbevétel érdekében. Ennek viss-
zaforgatásával pedig emelnék az állami férőhelyek 
számát és a hallgatói juttatásokat. Meggyőződésük, 
hogy a felsőoktatásba fektetett pénz hosszú távon 
megtérül. 
Ismeretes, hogy a nyelvvizsgák hiánya miatt sokan 
nem kapták kézhez a diplomájukat. Ezen a problé-
mán úgy kívánnak segíteni, hogy ingyenessé tennék 
a nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét.

Somogyi Gréta Kincső

fodor gábor

A citromfA fórumán
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„nemcsAk mAgyArország nő, A térség is nöVekszik” -
állásbörze Az egyetemen 
A Miskolci Egyetem Diák Iroda szervezeti egysége és a MEHASZ Nonprofit Közhasznú Kft. 
2014. április 2-án 20. alkalommal rendezte meg a Miskolci Egyetemi Állásbörzét és Szakmai 
Gyakorlati Börzét.

„Nemcsak Magyarország nő, a térség is nö-
vekszik” Nyilatkozta Prof. Dr. Torma András 
a Miskolci Egyetem jubileumi állásbörzéjé-
nek megnyitóján. Az egyetem rektora egy 
különleges díjat is átadott az egyetemen 
végzett szakemberek foglalkoztatását leg-
inkább támogató cégnek. Idén ezt a díjat a 
MOL Olaj- és Gázipari Nyrt. vehette át.
A térség növekedése végett évről évre egy-
re több cég vesz részt az eseményen, egyre 
több lehetőséget biztosítva ezzel a végzős 
hallgatók számára. Idén is nagy érdeklődés 
kísérte az eseményt; 63 standon, 68 kiállító 
volt jelen. A Miskolci Egyetemi állásbörze 
ezzel a legnagyobb vidéki állásbörzének 
számít. A karrierlehetőséget vagy szakmai 
gyakorlati helyet kínáló vállalatok nagy ré-
sze multinacionális cég, illetve hazai közép- 
és nagyvállalat. A résztvevő cégek például 
műszaki menedzsereket, minőségbiztosítá-

si mérnököket, logisztikusokat, olaj- és gáz-
mérnököket és más műszaki vagy mérnöki 
végzettségű szakembereket kerestek. De 
más karokon tanuló hallgatók is bő számmal 
voltak jelen az eseményen, s többek között 
a végzős tanár szakos hallgatók számára is 
számos fontos információt nyújtott a tanári 
és tanítói állásadatbázis standja.
A rendezvény célja, hogy személyes kap-
csolatba kerüljenek a diákok a tagfelvételért 
felelős személyekkel, és ezáltal jó összek-
öttetésekre, hasznos tanácsokra tehesse-
nek szert.
Jelen volt a börzén többek között az Audi 
Hungaria, a Borsodi Sörgyár, a Bosch Mis-
kolc, az Electrolux, a MOL Magyarország, 
a Nestlé Hungária Kft., az OTP Bank Nyrt. 
és a Vodafone is. Az álláskeresők részletes 
információt kaphattak többek között arról is, 
hogy mire számítsanak a felvételi eljárások 
során.  Az érdeklődök számos más progra-
mon is részt vehettek, életpálya,- életveze-
tési, személyiségfejlesztési, pályaorientá-
ciós, és CV tanácsadásokra, sőt angol és 
magyar nyelvű próbainterjúkra is ellátogat-
hattak. 
Az állásbörze kapuja tárt karokkal várt min-
den érdeklődő hallgatót egészen délután 4 
óráig.

Kerekes Bernadett
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bemutAtkozik A miskolci egyetem iskolAszöVetkezet

Mikor és miért hoztátok létre a Miskolci Egye-
tem Iskolaszövetkezetet?
Egy fiatal, de nagy potenciállal rendelkező 
vállalkozás az iskolaszövetkezetünk. 2013 má-
jusában alakultunk, de a tények azt mutatják, 
hogy a kezdetektől fogva számos munkalehe-
tőséget tudunk biztosítani a hallgatók számá-
ra. Az egyetemet járva azt vettük észre, hogy 
sok diáktársunk nem, vagy nehezen tudja az 
egyetemi tanulmányaival kapcsolatos kiadá-
sait fedezni, így kénytelen diákmunkát vállalni. 
Ezen kívül azt is észrevettük, hogy a külön-
böző munkaközvetítők nem járnak el minden 
esetben korrekt módon a diákokkal. Ezután pe-
dig kézenfekvő volt a gondolat, hogy tudjuk mi 
ezt jobban és korrektebbül is csinálni, ráadásul 
sokkal közelebb a hallgatókhoz. Ez hívta életre 
az iskolaszövetkezetet. 

Miért pont Miskolci Egyetem Iskolaszövetke-
zet?
Ahogy már említettem, az egyik fő célunk az 
volt, hogy közel legyünk az egyetemistákhoz 
és szerencsére ebben a gondolatban osztozott 
a Miskolci Egyetem vezetése is, amiért nem le-
hetünk nekik elég hálásak. Az egyetem támo-
gatása nélkül nem ment volna.

Miért éri meg rajtatok keresztül munkát vállalni 
a hallgatóknak?
A diákmunka alapvetően flexibilis, így azt 
mindenki az elfoglaltságaihoz, a tanulmányi 
időbeosztásához tudja igazítani. A legkülön-
bözőbb munkákat kínáljuk, ami a későbbiek-
ben értékes munkatapasztalatot jelenthet egy 
állásinterjún. Igyekszünk továbbá a legjobb 
munkafeltételeket és béreket kiharcolni a diá-
kok számára, és valamennyi nappali tagozatos 
képzési formában (Bsc, Msc, PhD) tanuló hall-
gatót alkalmazni tudjuk.

De miért jó ez a munkaadóknak?
A diákmunkát az állam 25 éve adó- és járulék-
kedvezménnyel támogatja, így ez a munkadók 
számára a legolcsóbb törvényes alkalmazási 

forma. A munkavállalással kapcsolatos vala-
mennyi adminisztratív terhet (bejelentés, nyil-
vántartás, banki átutalás) magunkra vállaljuk. 
Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás végén 
költségszámlát állítunk ki, így más elszámolási 
kategóriába eshet, mint a közvetlen munka-
viszonyban vagy munkaviszony jellegű jogvi-
szonyban történő foglalkoztatás. Mivel mi va-
gyunk a legközelebb a diákokhoz, így  segíteni 
tudunk a legmegfelelőbb munkaerő kiválasztá-
sában.

Mik a távlati céljaitok?
Szeretnénk a munkáink körét tovább bővíteni, 
valamint bekapcsolódni az egyetemen belüli 
és kívüli projektekbe, mivel világosan látjuk, 
hogy ez minden fél számára egyaránt jó lehet.

Hol lehet titeket megtalálni?
Az A/1-es épület 27-es irodájában székelünk, 
de a www.diakallas.hu weboldalon minden in-
formációt megtaláltok rólunk.

Tóth B.
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18 Pályázatok - pályáz(z)atok

Fulbright hallgatói ösztöndíjakaz USÁ-ba a 
2015/16-os tanávre: 
A Fulbrigt posztgraduális hallgatói ösztöndíjak 
célja továbbtanulási, illetve kutatási lehetőség 
bármely tudományterületen vagy művészeti ág-
ban. Részvétel valamely:
- fokozatot nemadó (Non-Degree) egyetemi 
képzésben vagy
- fokozatot adó (Degree: Master’s, PhD vagy 
DLA) egyetemi képzés egy tanévében, ill.
- PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó 
kutatás végzése (Visiting Student Researcher).
A pályázatok benyújtási határideje:
2014. május 19.
Bővebb információért látogass el a  http://palya-
zatmenedzser.hu/2014/03/10/fulbright-oszton-
dijak-2015-2016/ oldalra!

Kultúraközi programok nyárra
6-8 hetes külföldi programokon vehetsz rész az 
AIESEC-el. Főként nyári táborok szervezőjeként 
mutathatod be országod kultúráját a fiataloknak, 
miközben fejlesztheted angoltudásod, kommu-
nikációs, előadói, és vezetői készségeidet. To-
leránsabbá válhatsz és megtanulhatod, hogyan 

dolgozz  csapatban proaktívan és eredménye-
sen. Az angol nyelv társalgási szintű ismerete 
szükséges a jelentkezéshez. 
Szállás és minimum 1-2 étkezés/nap biztosított. 
Jelentkezni április 20-ig lehet az alábbi linken: 
bit.ly/utazz_velunk
További információ: miskolc.aiesec.hu

Megjelent az ERASMUS+ mobilitási program 
2014/15. tanévi pályázati felhívása, amely pá-
lyázati lehetőségeket kínál:
- hallgatók részére külföldi részképzésre és 
szakmai gyakorlatra,
- oktatók részére külföldi vendégoktatásra,
- nem oktató dolgozók részére külföldi tapasz-
talatcserére.
A pályázati felhívások elérhetők az alábbi hon-
lapon: http://www.meph.uni-miskolc.hu ERAS-
MUS+ menüpont alatt.
Beadási határidők:
Külföldi részképzés: 2014. április 6. 16.00 óra 
Külföldi szakmai gyakorlat: 2014. május 31. 16.00 
óra (szükség esetén meghosszabbítható)
Oktatói mobilitás: 2014. május 31. 16.00 óra
Adminisztratív dolgozói mobilitás:
2014. május 31. 16.00 óra
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www.ustream.tv

2007-ben indult magyar Startup vállalkozás, 
amelyet két amerikai, Brad Hunstable és 
John Ham, valamint egy magyar webfejlesz-
tő, Fehér Gyula alapított. Napjainkra több 
mint 50 millióan nézik közvetítéseiket havon-
ta. A cég reklámokból és fizetős plusz szol-
gáltatásokból tartja fenn magát, logikusan az 
ingyenesen igénybevett közvetítést szakítják 
meg (elviselhető mértékben, részben átugor-
ható módon) reklámok. Az élő közvetítés le-
hetősége bárki számára rendelkezésére áll: 
a ustream.tv oldalon lehet regisztrálni, majd 
saját élő közvetítéseket leadni a nézőközön-
ségnek, témától függetlenül.

www.prezi.com

A Prezi egy internetes prezentációkészítő 
program. A Kitchen Budapest, illetve a Ma-
gyar Telekom támogatásával jött létre 2008-
ban azzal a céllal, hogy kiváltsa a lineáris, 
slide-alapú prezentációkészítést. A projektet 
ma már a Sunstone Capital segíti, hogy ké-
pes legyen  megfelelni a nemzetközi elvárá-
soknak és terjeszkedni tudjon. A tényleges 
fejlesztést a közel húsz fős Zui Labs végez-
te, Árvai Péter, Somlai-Fischer Szabolcs és 

Halácsy Péter alapítók vezetésével. A Pre-
zit beválasztották a Microsoft központjában 
rendezett Startup konferenciára másik 30 
projekt közé, és a kaliforniai Institute for the 
Future is használja a programot. Az amerikai 
piacra való belépést követően a szoftvert az 
Egyesült Államokon kívül már más, angolul 
beszélő országokban is terjesztik.

www.logmein.hu

A LogMeIn magyar alapítású, amerikai szék-
helyű cég. Fő szoftverterméke segítségével 
a böngészőből lehet távoli számítógépekre 
belépni, amely megkönnyíti a kezelést, az 
adatátvitelt és az ellenőrzést. Michael Si-
mon, a LogMeIn vezérigazgatójának (CEO) 
és Anka Márton, a LogMeIn technológiai 
igazgatójának (CTO) közös munkája nyo-
mán jött létre a vállalat. A cég a terjeszkedés 
okán áttette székhelyét Bostonba, de Délke-
let-ázsiai, ausztráliai és óceániai régió köz-
pontja működik Sydney-ben, európai irodája 
Amszterdamban, fejlesztőközpontja viszont 
továbbra is Magyarországon, egészen pon-
tosan Budapesten és Szegeden található. 

Nagy Tomi

mAgyAr stArtup cégek bemutAtásA! 
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20 One step 

Az előző számban említett tippjeink bevál-
tak. Tiéd a meló. Ám az első nap a munka-
helyen sosem könnyű. Íme pár tanács, ami-
vel mégsem annyira nehéz, mint hinnéd!

1. Soha ne késs!
Ahhoz, hogy elnyerd főnököd, és munkatársa-
id bizalmát jó lesz, ha már első nap pontosan 
érkezel. Természetesen ez a későbbiekben se 
változzon! Az idő pénz, a pénz pedig munka-
helyi viszonylatban (is) igen fontos momentum.

2. Lelkes, de nem okoskodó!
A túlzott magabiztosság, amellyel meg szeret-
néd nyerni a kis csapatot, talán pont az ellen-
kezőjét váltja ki. Egy számodra új légkörben 
legjobb lesz, ha megmaradsz a szorgosan hát-
térben figyelő szerepénél, és lelkesen segítesz 
társaidnak, ezzel új információkat gyűjtögetve 
magadnak.

3. Kérdezni nem szégyen!
Már az iskolában is sokat hangsúlyozzák az 
érdeklődés, tanulni vágyás fontosságát. A jó 
pap pedig holtig tanul, így itt is vesd be a tu-
dásszomjas üzemmódot, és ne félj kérdezni 
munkatársaidtól! Értékelni fogják alázatodat, 
és ez a későbbiekben biztosan kamatozni fog.
4. A jól informáltság megnyerő!
Amellett, hogy nem szállsz el magadtól, mert 
megvan az álommeló, még találj lehetőséget 
arra is, hogy eddig szerzett tudásodat, és a 

cégről kapott infókat kamatoztatni tudd! Legyél 
képben, és ragadd meg az alkalmat, hogy is-
mereteiddel és felkészültségeddel a főnököd is 
tisztában legyen!

5. Fontos az összetartás!
Igyekezz minél jobb benyomást kelteni munka-
társaidra. Ne gondold, hogy csak a feletteseid-
del kell majd ezentúl foglalkoznod. A sorstár-
saiddal való jó kapcsolat számos helyzetben 
lehet mentőöved majd! Ügyelj, hogy ne tűnj ki 
a tömegből, de mégis tartsd meg egyénisége-
det! Legyél segítőkész és közvetlen!
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pályAkezdők figyelem!
Bizonyára sokakat érint a pályakezdés, és az ezzel járó folyamatos feszültség. Az új feladatok, 
ismeretlen elvárások, az idegen légkör mindenkit feszélyez. Mi most abban próbálunk segíteni 
nektek, hogy a karrierépítést ne egy elkerülhetetlen és félelmetes tényként, hanem kihívásként és 
lehetőségként éljétek meg, s legyen pár jó tanács a tarsolyotokban, amit a munkakezdéssel 
kapcsolatosan hasznosítani tudtok majd. 
Cikkünk második felében pedig a csapatmunka előnyeit taglaljuk, rávilágítva ezzel egy új csa-
patépítő módszerre, amivel megéri tisztában lenni mielőtt új munkahelyre kerülnél!

Ha már a kollegáknál tartunk... Tudtad, miért is 
olyan fontos az együttműködő képességünk 
fejlesztése? 2014 a csapatmunka korszakának 
éve, lássuk hát milyen előnyökkel szolgál ez 
számunkra!

• A munkatársak között egyenletesen oszlanak 
meg a feladatok. Ez azt eredményezi, hogy 
nő az egymás iránti felelősségérzet, a tiszte-
let és empátia. 

• Csökken az utasítgatások szerepe, hiszen 
az együtt kidolgozott munka során a csapat 
egyre inkább megtanulja a kollektív együtt-
működés szabályait. 

• Sokkal több kreativitás, alkotókészség kerül 
felszínre, akár irányítói feladatok elvállalásá-
ra is ösztönözhetik egymást a tagok.

• Növekszik a hatékonyság, és ezáltal a mun-
kavállalók elégedettségi szintje, így javul a 
munka minősége is.

20
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1. Bizalmatlanság: Ha nem bízol munkatár-
saidban, és főleg magadban, nem tudod fel-
vállalni véleményed, az hosszú távon csak 
hátráltat majd! A félhangos megjegyzések 
nem fognak célba érni, ha nem állsz a sar-
kadra és nem mondod el nyíltan vélemé-
nyed!
2. Konfliktuskerülés: Félreértés ne essék, 
nem kell neked generálni a balhékat, csupán 

tudd kimondani, ami a szívedet nyomja! A 
lényeg, hogy a csapattagok felszabadultan 
tudjanak egymás között az előrelépésért dol-
gozni, ha kell, vitázni is! Ez viszi előre a pro-
jektet, és hidd el, a te véleményed is számít!
3. Érdektelenség: Ha úgy érzed, te csak egy 
porszem vagy a gépezetben, rosszul gon-
dolod! Fontos, hogy tisztában legyél képes-
ségeiddel, és százszázalékosan vesd bele 
magad a munkába akkor is, ha akad pár túl-
buzgó kolléga, akik a fejedre akarnak nőni!  
Legyél maximalista, törekedj arra, hogy a 
legjobbat hozd ki magadból!
4. Egoizmus: Néha kell, de egy csapatmun-
ka nem ettől lesz sikeres. A saját céljaid 
nyilván nagyon fontosak, de egy jó csapatjá-
tékos, ezt félretéve, a közös eredményekre 
koncentrál! Hidd el, ha ez beválik, teret nyer 
magának a személyes jutalmad is! 

Kerekes Betti

tudtAd?
Dr. Meredith Belbin a menedzsment csopor-
tok működését vizsgálva kilenc fontos tulaj-
donságot állapított meg. Kutatási eredményei 
szerint egy csoport akkor lesz hatékony, ha 
legalább 8 tulajdonságot képviselnek a tagjai. 
Tehát létezik egy úgynevezett Belbin Team 
Roles, ami a tagok kamatoztatható tulajdon-
ságaira alapozva sorolja be a csapatba a 
munkatársakat.
Első körben egy teszt kitöltésével kell számol-
ni, ami 8 kategóriába osztja a munkavállaló-
kat aszerint, hogy ki melyikben a legprofibb. 
(Ezt a tesztet az interneten is megtalálod, 
csak katt a http://433.uw.hu/belbin.html oldal-
ra!) 
Számolnunk kell tehát a  vállalatépítő, az 
elnök, a serkentő, az ötletgyártó, a forrásfel-
táró, a helyzetértékelő, a csapatjátékos, és a 
megvalósító szerepével.

Cél: Hogy mind a 8 típusból legyen valaki 
egy csapatban, aki az adott szerepben jól tud 
működni.

Feladat: Hogy felismerje a vezető, hogy me-
lyik alkalmazott melyik szerepre a legalkal-
masabb.
Eredmény: Sikeres együttműködés, egymás 
kiegészítése és ezáltal megbízható csapat-
munka.

4 tulAjdonság, Amiket tAnácsos elkerülni,
hA jó csApAtjátékos szeretnél lenni!
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„Az utAt mindig látom...”
interjú byeAlex-szel

2013-ban egy szempillantás alatt ismerte meg ByeAlex nevét Magyarország és Európa. A 
kisvárdai fiúét, aki sapkában és szemüvegben, minden idők legjobb magyar eredményével 
hódította meg az Eurovíziós Dalfesztivált. Márta Alex a MEgazinnak mesélt egyetemista éve-
iről, a zenéről és Miskolccal kapcsolatáról.

Az érettségi után miért pont a Miskolci Egye-
temre esett a választásod?

Filozófiát akartam tanulni, az akkori barátnőm 
pedig az alkalmazott nyelvészetet választotta, 
ami abban az évben csak Miskolcon indult, 
így, Miskolcot jelöltem meg első helyen, de 
nem bántam meg. A filozófia már előtte is jól 
illeszkedett hozzám, és örültem, hogy ezzel 
foglalkozhattam. A beilleszkedés, az önállóso-
dás is nagyon lazán ment. Szerencsére min-
dig önálló gyerek voltam.

Mesélj kicsit ByeAlex egyetemista éveiről? 
Szeretted azokat az időket?

Imádtam. Az egyetemvárost, a hangulatát, 
az illatát, a szép lányokat, az egyes kolit, az 
Uni-Hotelt, a vizsgákat... Mindent. A Roki nem 
volt a műfajom, szórakozni a városba jártam 
a barátokkal és a tanáraimmal; néhányukkal 
ugyanis olyan szoros barátságot kötöttem, 
hogy a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Barát-
ságokat kötöttem, és még napjainkban is tar-
tom velük a kontaktot. 

Mi motivált elsősorban a tanulmányaid során?

A tudás motivált. PhD-zni szerettem volna. Ez 
volt a cél. Végül, az utolsó évben elhagytam 
ezt az ötletet.

Amikor befejezted az egyetemet, milyen lehe-
tőségeid voltak az induláskor?
Élelmes srác vagyok, már az egyetem alatt 
volt munkám, az iskola elvégzése után pedig 
újságíró lettem. 
 
Az egyetemen is foglalkoztál már a zenével?

Igen, volt zenekarom is, és ez a felállás most 
sem változott. Mindig bandával lépek fel, a 
ByeAlexben is. Hiszek a csapatban, a csapa-
tomban, az élőzenében, a szervezettségben. 
Egyébként idén tavasszal jelenik meg a ban-
dám, a My Gift to You lemeze is. 
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És hamarosan megjelenik első regényed is! 
Megtaláltad magad a zenében, vagy csak 
szárnypróba volt, és inkább az írás vonz?
A zene egyféle út. Az írás meg egy másik. Ami 
megvan az egyikben, az hiányzik a másikból. 
A kettő együtt egészíti ki egymást.   

Milyen a viszonyod most Miskolccal?

Visszajárok, hiszen ott van az állandó stúdi-
óm, minden eddigi ByeAlex dal Károly Tamás 
HangArt stúdiójában készült Miskolcon. Sok 
élmény köt a városhoz, ott váltam gondolkodó 
férfivá, és alkotási aspektusból is igen vonzó 
hely. A regényem is Miskolcon játszódik, a 
témához a legjobb atmoszférát az Acélváros 
szolgáltathatta.
Miskolc és én örökre összekapcsolódtunk. 
Most fogok tetováltatni magamra egy Kilátót is. 

A sikerek után is megmaradtak az egyetemi 
barátok?

Úgy érzem, a sikereim után nem fordult ki ma-
gából a személyiségem, és a baráti társaságom 

sem változott. Vannak, akikkel életre szóló ba-
rátságot kötöttem Miskolcon, és jelenleg is a 
mindennapjaim részesei, és én is az vagyok 
számukra.
 
Mit tartogat Márta Alex számára a jövő? Látod 
már az utadat?

Az utat mindig látom, csak köd borítja.

 
Keszi Bálint
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the zoo in the middle of the forest -
the zoo And culture pArk of miskolc

Travelling to the zoo of Miskolc is easy. You 
just need to hop on a MVK bus number 1, 5 or 
15, and hop off at the ‘Majális Park’ bus stop. 
Then after a 15-minute-long walk in the beauti-
ful forest, you get to the zoo. 
The zoo of Miskolc has a long history. Firstly, 
Lajos the Great created a game-preserve park 
almost 700 years ago in Miskolc in the same 
area where now the zoo is. The current zoo 
was established in 1983 in the beautiful Csa-
nyik-valley next to the Bükk National Park. 
The zoo was built in only 100 days, and in the 
beginning, the natural fauna of the Bükk was 
exhibited there, so the visitors could observe 
animals like mouflons, deers, wild-cats, brown 
bears, lynxes and sakerets during their walk in 
the zoo.
Ten years later, in 1993, the zoo decided that 
it was time to develop, and they started to 
purchase exotic animals. Today, the zoo has 
approximately 700 inhabitants from all over 
the world. For example you can find there 
reindeers from Europe, tigers from Asia, py-
thons from Africa, racoons from North-Amer-
ica, squirrel-monkeys from South-America and 
kangaroos from Australia. Although, the zoo is 
very diverse with its 130 species, they still pay 
much attention on the exhibition of the animals 
of the Bükk and of Hungary.

The beautiful oak trees and special wild flowers 
enchant everybody who has ever been to the 
Zoo and Culture Park of Miskolc. The zoo’s 
uniqueness, I believe, is due to the closeness 
of the Bükk National Park, because this way 
the visitors can experience both the adventure 
of hiking in a forest and the exotic atmosphere 
of a zoo.
 The zoo has a special part which is 
devoted to the full-sized sculptures of extinct 
animals, and to the statues of famous natur-
alists. The zoo believes it to be its mission to 
teach the chil-
dren about an-
imals, so they 
organise zo-
opedagogical 
lessons and 
summer camps. Moreover, there are many 
teaching materials on its website which can 
provide interesting information not just for chil-
dren, but also for adults.
 You can spend a whole day in the 
zoo, or after seeing the zoo, you can go to Lil-
lafüred or Diósgyőr in the afternoon. I usually 
like to connect a trip to the zoo with hiking in 
the Bükk National Park.

Anett Schäffer

destination  - cél
diverse   - sokféle
game-preserve park   - vadaspark
inhabitant  - lakos
lynx  - hiúz
oak  - tölgy
naturalist  - természettudós
racoon   - mosómedve
sakeret  - kerecsensólyom
squirrel-monkey  - selyemmajom

Do you like animals? Do you live in Miskolc or near Miskolc, or do you spend some time in 
this city? Have you checked out the Zoo and Culture Park of Miskolc yet? No? Or the last 
time you visited it was many years ago (maybe in your childhood)? Then, the next time you 
go on a trip, the destination should be the zoo of Miskolc!
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Easter Traditions

There are two symbols of Easter which can be 
found everywhere all over the world when the 
festival is coming: Easter eggs and Easter Bunny. 
However the traditions in relation with these two 
symbols vary from region to region.

Easter Eggs

In Hungary and the neighbouring countries 
men visit girls and women to tell them rhymes 
and sprinkle them with water or perfume, and in 
exchange they receive painted eggs, chocolate 
eggs and sometimes money.
In some parts of Slovakia and in the Czech Re-
public, women are not so lucky because instead 
of being sprinkled, they are spanked with a spe-
cial, decorated whip on Easter. Of course, this 
spanking is not meant to be painful; the aim of it 
is to keep the health and beauty of the women. 
At the end of the whipping ceremony, the women 
give dyed eggs to the men.
In Germany, people make Easter egg trees, 
which mean that decorated eggs are hung on the 
branches. 
In the English-speaking countries, not men but 
children get the painted eggs, moreover British 
and American people seem to like playing with 
Easter eggs instead of eating them. In these 

countries, there is a great tradition of egg hunting, 
which is a game for children in which they have to 
find the hidden Easter eggs. 
Egg rolling and egg tapping are also very popular 
Easter games.  Egg rolling is true to its name, this 
simple game consists of rolling hard-boiled eggs 
down grassy hills. The winner of the game is the 
player who can roll his egg the furthest. There are 
annual egg-rolling competitions in many places, 
including the lawn of the White House.  
Egg tapping is an easy game in which the con-
testants have to tap their hard-boiled Easter 
eggs together, and the winner is the one who can 
break the other participant’s egg without breaking 
his own.

  Easter Bunny

The legend of the Easter Bunny, the magical 
hare that brings Easter eggs, comes from Ger-
many. He (or she?) is a bit similar to Santa Claus, 
because he brings presents, and he is believed 
to judge whether the children were good or dis-
obedient. Many times he is depicted as a rabbit 
wearing clothes and taking Easter eggs and 
sweets in his basket.
The legend of the Easter Bunny comes from Ger-
many, but slowly the custom of the “Osterhase” 
spread all over the Christian world. Nowadays, 
Easter baskets are in fashion in many coun-
tries, these are baskets full of sweets (including 
chocolate Easter eggs of course), and the Easter 
Bunny is believed to deliver them to the children.

Anett Schäffer

basket    - kosár
disobedient   - engedetlen
dyed   - festett
judge   - elbírál
spank   - megüt, megver
sprinkle   - meglocsol
tap  - ütöget
whip    - ostor, ostoroz

the holidAy of bunnies And eggs
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DIVAT A MAGYAR
Ha végigsétálunk Miskolc főutcáján, akkor legalább öt olyan boltot találunk, mely magyar 
hímzésmintákkal, főleg kalocsai vagy matyó motívumokkal díszített ékszereket, táskákat vagy 
épp mobiltokokat forgalmaz. De vajon mikor lettek újra ilyen népszerűek ezek a motívumok, 
és miért?

S nemcsak országunkban divat a magyar, ha-
nem a külföldi sztárok is előszeretettel viselik 
hazánk népművészeti ihletésű darabjait. Emma 
Watsont és Nicole Kidmant is lencsevégre kap-
ták már kalocsaival díszített ruhában. Továbbá 
nem feledkezhetünk meg Jenson Button külön-
leges kalocsai mintás overalljáról sem, melyet 
a 2011-es szezonzáró Forma-1-es Brazil Nagy-
díjon viselt. De Iker Casillas, a világhírű kapus 
által hirdetett kesztyűtervező versenyen is egy 
kalocsai és matyó mintákkal díszített darab ara-
tott fölényes győzelmet. 

A Design Terminál, a magyar kreatív ipar 
fejlesztéséért felelős állami intéz-

mény 2011-ben indította útjá-
ra a Gombold újra! Divat a 

magyar öltözéktervezési 
pályázatot, melynek 
keretében a fiatal di-
vattervezők a magyar 
motívumkincset új-
ragondolva alkottak 

igazán 21. századi ru-
hadarabokat. Az évente 

meghirdetett pályázat iránt 
egyre nagyobb az érdeklődés, 

nemcsak az országon belül, de a ha-
tárokon kívül is, s a rendezők is egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a verseny nemzetköziségé-
re. A 2014-es Gombold újra! Közép-Európa pá-
lyázatra már nem pusztán Magyarországról ér-
kezhetnek az indulók, hanem a többi visegrádi 

ország (Csehország, Lengyelország, Szlo-
vákia) divattervezői is bebizonyíthatják, 

hogy a közép-európai motívumok ma 
is divatosak. További különleges-
ség, hogy a versenyzők ezúttal 
a másik három ország motívum-
kincséből válogathatnak, tehát a 
magyarok számára a cseh, len-
gyel vagy szlovák hagyományok 

felújítása a cél.

Mint láthatjuk, valahol 2010-2011 környékére 
datálható az áttörés, s azóta igazán nagy nép-
szerűségnek örvend a magyar népművészet 
újjáélesztése a divatban, de hogy ezt a Forma 
1-es overallnak, a Gombold újra! pályázatnak 
vagy esetleg másnak köszönhetjük, az talán 
mindegy is.

A folklór iránti érdeklődés oka valószínűleg ab-
ban keresendő, hogy míg a technikai fejlődés 
egyre gyorsabb, az életünk pedig egyre multi-
kulturálisabb lesz, úgy válik egyre fontosabbá, 
hogy megtudjuk honnan jöttünk, s ezáltal kö-
zelebb kerüljünk ahhoz, akik  vagyunk. A múlt 
és a jövő összekapcsolása például egy hím-
zéssel díszített mobiltok esetében azt mutatja, 
hogy büszkék vagyunk a hagyományainkra, az 
örökségünkre, de egyben nyitottak vagyunk a 
jövőre, hiszen csak a múlt ismerete mellett hoz-
hatunk felelősségteljes döntéseket a jövőben.

Schäffer Anett
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Ha siker, akkor Startup! 

A Startup általában az újonnan alapított, in-
duló innovatív vállalkozásokat jelenti, megha-
tározása azonban pontosan nem tisztázott. 
A Startup vállalkozás fogalmában megalko-
tásakor az alábbi tényezőket kell figyelembe 
venni: magas növekedési potenciállal rendel-
kező ötlet, illetve cég, amely a nemzetközi 
piacokon való jelenlétet tűzte ki célul, tehát 
nem kizárólag a helyi piacra koncentrál, illet-
ve gyors növekedéssel kecsegtet.
A világ nemzetközi Startup központja és 
„bölcsője” az Egyesült Államokbeli Szilícium 
völgyben található. Itt a 60-as évek óta zaj-
lik innováció, amely egyedi Startup jellegét a 
90-es években nyerte el. 2005-től jöttek létre 
az első tipikus inkubátor cégek a Szilícium 
völgyben (pl. Y-Combinator és TechStars), 

amelyek elin-
dították a főbb 
m ó d s z e r t a n i 
tudást. A Szilí-
cium völgyben 
fejlődött ki leg-

először a Startup világ működését meghatá-
rozó ökoszisztéma, amelynek köszönhetően 
olyan cégóriások jöttek létre, mint a Google, 
a Facebook vagy a Twitter. Magyarországon 

az első startup verseny 2008-ban a Startup 
Underground (rövidítve SUU) volt, amelyet 
Berényi Konrád és Miskolczy Csaba alapított. 
Az évente megrendezett SUU 25 önkéntes 
felajánlásából jött létre, alapját pedig egy ver-
seny adja, ahol 8 percben Startupok prezen-
tálnak befektetői zsűri előtt. Az első komoly 
áttörést Záboji Péter ötlete hozta el a magyar-
országi Startup közösségnek, majd 2011-től 
folyamatosan nőtt az ilyen típusú innovatív 
vállalkozásfejlesztések száma. Napjainkra 
olyan óriáscégek köszönhetik a Startup prog-
ramnak sikerüket, mint a Ustream, amelynek 
stream közvetítéseit 50 millióan nézik havon-
ta, a Prezi.com, amely napjainkra 15 millió 
felhasználóval rendelkezik, vagy a LogMeIn, 
amely 2012-ben 140 millió amerikai dolláros 
árbevételt generált. Friss hír, hogy Cséfalvay 
Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára bejelentette, a tervek szerint a kor-
mány 140 milliárd forinttal segítené a jövőben 
uniós forrásokból a Startup cégek fejlődését, 
továbbá adóügyi könnyítéseket is terveznek 
az érintett Startupok, az innovatív kiscégek, 
és a befektetők számára is.

Nagy Tomi

Tele vagy ötletekkel? Van egy kolosszális terved, de pénzhiányban szenvedsz? A Startup 
programok segíthetnek! Itt az idő, hogy a tehetségeddel és egy kis segítséggel megvál-
toztasd az életed!
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Március másodi-
kán újra legördült 
a vörösszönyeg 
Ho l l ywoodban , 
a Dolby Színház 
bejáratánál, és 
a világ leghíre-
sebb divatbemu-

tató-stand up comedy-filmdíj átadó show-ja 
került a figyelem középpontjába. Az est házi-
gazdája Ellen DeGeneres humorista volt, aki 
kínos csipkelődéseivel, poénjaival és sztárok-
kal való fotózkodásával próbálta színesebbé 
tenni a hajnali 6-ig tartó eseményt. A jelölé-
sekből és a Golden Globe eredményeiből ki-
indulva a díjak fő várományosként a tíz díjra 
jelölt Amerikai botrány, a Gravitáció és a 12 
év rabszolgaság számított a legnagyobb fa-
voritnak. Míg az Amerikai botrány üres kézzel 
távozott a díjátadóról, az utóbbi nem csak a 
legjobb film díját nyerte el, de Lupita Nyong’o 

személyében a legjobb női 
mellékszereplőnek, és a 
legjobb adaptált forgató-
könyvnek járó elismerést 
is bezsebelte. A 12 év rab-
szolgaság végre Brad Pitt 
számára is meghozta az 
aranyszobrot, aki producer-
ként vett részt a film meg-
születésében. 
Az este másik nagy nyerte-
se Alfonzo Cuarón Garavi-
tációja volt, amely a legjobb 
rendező díja mellett zseniá-
lis technikai megoldásának 

köszönhetően 7 aranyszobrocskával letarolta 
a mezőnyt, és abszolút győztesként távozott 
a jeles eseményről. A legjobb női főszereplő 
díját a a Bule Jasmineban nyujtott alakításáért 

Cate Blanchett kapta, akinek az Aviátor után 
ez a második szobrocskája. És ha már Aviá-
tor, az este legizgalmasabb kérdése a legjobb 
férfi főszereplő díja volt, hiszen hosszú kam-
pányok, hírek és indítványok szóltak arról, 
hogy idén Leonardo Dicaprionak kell nyernie, 
aki a Wall Street farkasában ismét megmu-
tatta színészi zsenialitását. Mindenki meg 
volt győződve arról, hogy ennek az estének 
róla kell szólnia. Mindenki, kivéve a szakma, 
ugyanis a kiváló tehetégű Dicapriot leszorí-
totta a trónról Matthew McConaughey, aki a 
Mielőtt meghaltam főszerepének alakításáért 
elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.

Keszi Bálint

oscAr 2014
Világhálót bejáró selfiek, a technika diadala és egy szomorú Leonardo. Ezekkel a szavakkal 
lehetne legjobban körülírni az idei Oscart, ami noha elvesztette már báját, mégis 86. alkalom-
mal fordította Amerika felé a filmbarátok és kritikusok tekintetét.

Egyéb fontosabb díjak:

• A legjobb férfi mellékszereplő
 Jared Leto – Mielőtt meghaltam
• A legjobb animációs film 
 Jégvarázs
• A legjobb látvány 
 Gravitáció
• A legjobb zene, filmzene
 Gravitáció
• A legjobb forgatókönyv
 A nő – Írta: Spike Jonze
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A sorozatban a fiatal 
Carrie-t középisko-
lás éveiben láthat-
juk viszont, még-
hozzá 1984-ben, 
amikor is még csak 
egy kisvárosi lány, 
C a s t l e b u r y - b ő l . 
Míg a Szex és New 
Yorkban viszonylag 
kevés szó esik a 
családjáról, addig 
a Carrie fiatalkorát 
bemutató szériában 
már számos hiány-
zó részletre fény 
derül. Bemutatkozik 
a Bradshaw-família 

és Carrie egykori barátai, akik nagy szerepet 
játszottak később megismert személyisége 
kialakulásában. 
Főhősnőnk édesanyja elvesztésének drá-
májából indul ki a sztori, aminek fájdalmát 
– barátain kívül – Carrie apja és különc, 
lázadó húga igyekszik tompítani. A család-
főnek szembe kell néznie azzal, hogy a két 
tinédzser lánnyal ezt követően egyedül kell 
boldogulnia. 
Érdekes, hogy Carrie már ekkor tudja, hogy 
író szeretne lenni, igaz kezdetben egy man-
hattani ügyvédi irodában dolgozik a suli mel-
lett. Erre ugródeszkaként tekint annak ér-
dekében, hogy egyszer imádott városában, 
New Yorkban élhessen. Ekkor ismerkedik 
meg Larissa Loughlinnal, az Interview maga-
zin szabadszellemű és laza divatszerkesztő-

jével, aki egy olyan színes és izgalmas világ-
ba vezeti be Carrie-t, melyről korábban csak 
álmodni mert.
Carrie-t rendre olyan döntések elé sodorja 
az élet, melyekkel életedben ugyanúgy te is 
szembe kerülhetsz. Például a munka vagy a 
szerelem az előbbre való akkor, ha arról dön-
tesz, hol éld le az életed. És mit tennél, ha 
egy friss állásajánlattal a kezedben még ott 
állna a továbbtanulás lehetősége is a kezed-
ben, melyek közül csak az egyiket választ-
hatnád? Szigorú szülőd akarata, vagy saját 
belátásod szerint cselekednél?
Ajánlom mindenkinek, aki szívesen utazna 
egy kicsit az időben, és hagyná, hogy magá-
val ragadja a 80-as évek hangulata, melyből 
egyáltalán nem hiányzik a mobiltelefon és a 
lapostévé. A divat szerelmesei számára pe-
dig egyenesen kötelező darab, annyi mesés, 
igazán jó ízléssel összeválogatott ruhakölte-
ményben tűnik fel Carrie hétről hétre.

Tóth Orsi

cArrie nAplójA

Éppen 10 éve, hogy véget ért az HBO népszerű sorozata, a Szex és New York, mely né-
zők ezreit szegezte a képernyők elé hat évadon át, négy szingli nagyvárosi nő életének 
bonyodalmait bemutatva. Egy éve pedig úgy döntött az amerikai CW csatorna, hogy 
legyártja az előzmény-sorozatot, a Carrie naplóját, amely Candace Bushnell azonos című 
regénye alapján készült. Bizonyára nem volt rossz döntés, hiszen azóta elkészült két évad, 
a legnagyobb közösségi oldalon pedig több mint 600.000 követőre lelt a műsor.
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MADZAGBÓL TOJÁST HÚSVÉTRA
Mivel rohamosan közeledik a húsvét, egy nem mindennapi ajándékba adható tojást fogok 
készíteni. Elsőre talán bonyolultnak tűnik az elkészítés, valójában azonban egyszerűbb, mint 
azt bárki is gondolná.

Kellékek:
- lufi
- madzagok

(különböző színűek)
- kicsi csokitojás
- hobbi ragasztó
- olló

1. lépés: szétfeszítjük a lufi szá-
ját, és belerakjuk a tojást. Ezt kö-
vetően felfújjuk a lufit, majd elköt-
jük a száját.

2. lépés: a madzagot beragasz-
tózzuk, majd a lufira helyezzük, 
és folyamatosan keresztezzük, 
hálós szerkezetet kölcsönözve 
ezzel a készülő meglepetésünk-
nek.

3. lépés: ha készen vagyunk, ak-
kor felakasztjuk száradni a már 
kész tojásunkat.

4. lépés: kilyukasztjuk a lufit és 
kipiszkáljuk a tojásból, vigyázva, 
hogy ne roppantsuk össze.
Kellemes időtöltést kívánok a  
húsvéti készülődéshez!

Varhola Betti
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A Bookline 2013-as bestseller listáján második 
helyen végzett Nyáry Krisztián Így szerettek 
ők című könyvének második része, melyben 
ismert magyar írók életéből ragad ki egy-egy 
epizódot;  Az Amazon legjobban fogyó köny-
vei között 2011-ben az első helyet nyerte el 
Steve Jobs életrajza; De megszámlálhatatlan 
mű készült már meg Viktória királynő, Napóle-
on vagy épp Coco Chanel életéről is.
Az életrajzi ihletésű filmek közül csak az 
utóbbi pár hónap termését említeném. 2013 
decemberében mutatták be a számtalan 
Oscar-díjra jelölt, Golden Globe-nyertes 
Wall Street farkasa című filmet, amit Jordan 
Belfort bróker élete ihletett. Az év végén a 
Disney-rajongóknak sem kellett csalódniuk, 
hiszen a Mary Poppins megfilmesítése kö-
rüli vitákról szóló filmet már karácsony körül 
bemutatták Mr Banks megmentése címen. 
2014 januárjában megint egy újabb lenyűgö-
ző élettörténetet láthattunk a filmvásznon, a 
12 év rabszolgaságot, ami Solomon Northup 
felszabadított rabszolga életét mutatja be az 
1853-ban megjelent memoárja alapján. Ez a 
film nemcsak elnyerte a Golden Globe-on a 
Legjobb film díját a dráma kategóriában, ha-
nem az idei Oscar-gálán három szobrocskát 
is elvihetett. Februárban A titokzatos szerető 
címen Charles Dickens és  Nelly kapcsolatát 

bemutató filmdráma került a mozikba. De a 
2014-es év további része sem szűkölködik 
életrajzi filmekben, a mozirajongók nemsoká-
ra tüzetesebben megismerkedhetnek többek 
között Grace Kelly és Chavez életével is.
Úgy tűnik, az életrajz, ez az ókor óta létező 
műfaj, mostanában népszerűbb, mint valaha. 
De vajon mi lehet ennek az oka? Kíváncsibb 
lenne a valóságshow-kon nevelkedett nemze-
dék, mint az elődei voltak? Vagy így akarjuk 
talán megtalálni a siker receptjét? Követendő 
példákat keresnénk, vagy csak be szeretnénk 
bizonyítani, hogy a hírességek ugyanolyan 
egyszerű emberek voltak, mint bárki más, 
hogy így is legitimizálhassuk saját gyarlósá-
gainkat? 
Mikor életrajzokat olvasunk vagy nézünk, 
mintha belesnénk a privát szférát elválasztó 
fal mögé, hogy még többet és többet megtud-
hassunk a számunkra érdekes emberek éle-
téről. Úgy tűnik, sosem elég számunkra, amit 
már tudunk, hiszen így – ha csak egy pillanat-
ra is – úgy érezhetjük, mintha személyesen 
ismernénk a dadogós VI. György királyt vagy 
épp Jane Austent.

Schäffer Anett

Az életrAjzok VArázsA

Az életrajzok, az életrajzi ihletésű regények és filmek manapság egyre népszerűbbek. Ezen 
művek által nemcsak egy-egy érdekes ember élettörténetét ismerhetjük meg jobban, de egy 
letűnt kor is a szemünk elé tárul. De mégis miért vagyunk kíváncsiak mások életére?
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32 Hagyományaink

A rozsnyói metercia

hAgyományok nyomábAn

Azok a hagyományok, 
amelyeket a selmecbá-
nyai utódintézmények 
(Sopron, Miskolc, Du-
naújváros, Székesfe-
hérvár) hallgatói ma is 
magukénak éreznek 
és őriznek, a világon 
egyedülálló örökség. 
Azonban nem Selmec-
bánya vagy az Akadé-
mia „saját” szülöttei. 
A város és az Alma 
Mater a Habsburg Bi-
rodalom és Európa 
különböző vidékeiről 
érkezett diákok szo-

kásait olvasztotta egybe, és formálta egységes 
egésszé. Természetesen a hagyományok napja-
inkban is folyamatosan alakulnak, alapjuk azon-
ban a középkori céhek (pl. a céhes összejövet-
elek a szakestélyek elődje), a Selmec környéki 
bányásztársadalom (pl. bányászdalok átvétele, 
bányásztemetés szokása) és az európai egye-
temek (pl. gólyák „sárga csőr” avatása, ami Sel-
mecen alakult át „balekkeresztelővé”) gazdag 
szokásai. A bányászat már a közép- és kora új-
korban is megjelent képzőművészeti és irodalmi 
alkotásokban. A felső-magyarországi Rozsnyón 
páratlan alkotás készült 1513-ban, melynek címe 
Szent Anna harmadmagával vagy latinosan 
Metercia. Így említi mind a művészettörténet, 
mind a bányászattörténeti szakirodalom. Szent 
Anna (Szent Borbála mellett) védőszentje volt 

a bányászoknak is, a 
kép hátterében a bá-
nyamunka egyes fo-
lyamatait ábrázolta a 
festő. A „bányászok és 
csákányaik” a 17. szá-
zadi vallási polémia, a 
felső-magyarországi 
hitvita szövegeiben 
is megjelentek. Mat-
kó István felsőbányai 
prédikátor 1668-ban 
kiadott Bányász 

csákány című iratá-
nak illusztrációja is 
ékes példája ennek, 
melyen a protestáns 
bányászok megcsá-
kányozzák a jezsuita 
térítőt. A 17. száza-
di vallási, egyházi 
művek arról is árul-
kodnak, hogy a bá-
nyászok milyen meg-
határozó csoportját 
alkották a korabeli társadalomnak. Ám nemcsak 
az irodalomra és festészetre, hanem a zenére is 
hatottak a bányász hagyományok. Talán kevésbé 
ismert, hogy Mozart Varázsfuvolájának szereplőit 
a selemeci Akadémia professzorairól mintázhat-
ták a szövegkönyv írói Schikaneder és Giesecke. 
Utóbbi nagyon jól ismerte Selmec tanárait és a 
hallgatókat. Mozart maga is szoros kapcsolatot 
ápolt Nicolaus Jacquin professzorral (1763-ban 
nevezték ki), akinek gyermekeit zenére tanította. 
Ezen hagyományok nyomán csendül fel mai is a 
jól ismert nóta: „Selmec, Selmec, sáros Selmec 
Te vagy az oka mindennek!” Milyen igaz, hiszen 
összeköti a múlt bányász-hagyományait – ame-
lyek Kassától Rozsnyón át Bécsig megterméke-
nyítették a művészeket és írókat – a jelennel.

A cikk megírása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság 
Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg    

Garadnai Erika
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A 2013/2014. tanévi Röplabda Magyar Egye-
temi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) 
nemrégiben indult el, ahol egyetemünk férfi és 
női kategóriában egyaránt képviselteti magát. A 
MEAFC röplabda szakosztályának tevékenysé-
gét ebben a tanévben a minél sikeresebb ME-
FOB szereplésre történő felkészülés jelentette.
2013-ban fiú csapatunk a MEFOB döntőhöz 
vezető úton első ellenfélként a Debreceni Egye-
tem csapatát győzte le, majd az Eszterházy 
Károly Főiskola csapata ellen nyert és szerzett 
jogosultságot a négyes döntőben való szerep-
lésre. A döntőben egy győzelem, és két vereség 
volt a csapat mérlege.
A MEFOB bronzérmes csapat tagjai: Baró-
csi Ákos, Csengeri Gergő, Csizmadia János, 
Czeglédi Balázs, Kiss Péter, Kozsla Ádám, 
Rosta Balázs. A csapat felkészítését Siklósi 
Zsolt edző végezte.
Női csapatunk a tavalyi MEFOB keretében elő-
ször az Eszterházy Károly Főiskola ellen lépett 
pályára, sikeresen abszolválva a fordulót. A 
négyes döntőbe jutásért a Szent István Egye-
temmel került össze, de ezt a párharcot sajnos 
elveszítette. Röplabdás lányaink már túl vannak 
a MEFOB első fordulójának mérkőzésén: az 
Eszterházy Károly Főiskola csapatát győzték 

le idegenben, 3:2 
arányban. A ta-
valy bronzérmes 
fiú csapatunk az 
idei MEFOB-on 
még nem lépett 
pályára, ellen-
ben elindultak az 
Amatőr Regioná-
lis Bajnokságon. 
A bajnokságban a MEAFC, Gyöngyös, Debre-
cen, Kunhegyes csapatai és a Magyar Ifjúsági 
Válogatott havonta találkozik egymással, torna 
rendszerű lebonyolítás keretében. Jelenleg 3 
győzelem és 5 vereség a mérleg. A következő 
forduló a Miskolci Egyetemen lesz, amelyre vá-
runk minél több hallgatót a lehető legjobb sze-
replés kiszurkolása érdekében.

Nagy Tomi

eredmények: 
Kosárlabda (NBII. Keleti csoport, férfi)

2013.02.26. MEAFC II – Szerencs VSE.: 58-74
2013.02.28. Ceglédi KE - MEAFC: 78-80
2013.03.01. MEAFC II-Gyulai Color KC: 97-46
2013.03.05. MEAFC – DEAC:  66-85
2013.03.05. Nagykállói KE – MEAFC II: 79-69
2013.03.14. MEAFC – Békési SzSK: 73-105 
2013.03.22. Gyulai Color KC – MEAFC II: 68-92
2013.03.24. Nagykállói KE – MEAFC:  78-80

A 12 csapatos bajnokságban a MEAFC 6.,
a MEAFC II. pedig a 10. helyen szerepel. 

Kézilabda (B-A-Z megyei női felnőtt) 
2013.03.16. M.Handball SE – MEAFC: 18-13
2013.03.18. MEAFC – Szerencs VSE: 11-22

A lányok a 3. helyen állnak csoportjukban az 
alapszakasz küzdelmek során.

lecsApni A lehetőségre!
A Miskolci Egyetemi röplabdázói 2013-tól a MEAFC szervezett keretei között, önálló szak-
osztályként tevékenykednek. A rendszeres edzések mellett fiú és lány csapatot egyaránt 
indítunk a MEFOB-on. Férfi csapatunk az előző tanévben látványos sikert ért el azzal, hogy 
– 1980 után ismét – bronzérmet szerzett a MEFOB döntőjében és szeretnék ezt az ered-
mény megismételni, vagy még fényesebb érmet bezsebelni a torna legvégén.
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A keresztrejtvény megfejtését április 30-
ig küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.
com e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés II. évfolyam 
3. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket 
sem! A helyes megfejtést beküldők között 

3 db 16 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a 
ME-HÖK felajánlásában. A nyerteseket a 
megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-
oldalunkon értesítjük a nyeremények átvé-
telének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban 
csak azok vehetnek részt, akik mindkét meg-
fejtést beküldik!

MEGAZIN
A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI
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