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

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

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

7

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

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



Baráti üdvözlettel:
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A szerkesztő levele

Egy évesek lettünk! A MEgazin immáron egy 
éve igyekszik szolgálni az egyetemi polgárság 
tájékoztatás iránti igényét. Hosszú utat tettünk 
meg… A cél az volt, hogy elődünk, a MERt új-
ság alapjain, annak értékeit megőrizve, de 21. 
századi köntösbe bujtatva 21. századi témákat 
feszegetve kísérjük el az Olvasót a mindenna-
pokban.  
Az indulás persze nem volt könnyű. Számtalan 
kérdés feszítette ekkor a stábot. Mire van igény? 
Hogyan és milyen újságot kellene csinálni? So-
kat segített ekkor az egyetemi vezetők és hallga-
tók iránymutatása. Köszönjük ezt mindenkinek e 
helyről is. Aztán jöttek egymás után a MEgazin 
számai, majd elindult a facebook oldalunk ké-
sőbb pedig a weblapunk is. Az online felületek 
meghódítása a MEgavízió elindításával vált tel-
jessé. Ezzel egy olyan komplex egészet tudunk 
a Tisztelt Olvasó elé tárni, amely az egyetem va-
lamennyi polgára számára kínál hasznos és ér-
dekes információkat, abban a bizonyos modern 
köntösben. Köszönjük az egész éves figyelmet, 
és arra kérünk kedves Olvasó, kövess minket 
továbbra is figyelemmel!
A novemberi MEgazin is hű marad az eddigi 
értékeihez. A hagyományos tájékoztatáson túl  
mindig  igyekszünk felszínre hozni olyan érde-
kes témákat, amelyekről a mai egyetemisták 
szívesen olvasnak. Novemberben útjára indítjuk 
új tudományos rovatunkat, amely Science for 
ME névre hallgat. Itt az egyetemünkön belül ké-
szülő, vagy már révbe ért tudományos eredmé-

nyeket kívánjuk bemutatni. Egyetemünk ugyan-
is sokkal több értékkel bír, és jóval sokszínűbb, 
mint ahogyan sokan gondolják. A cél az, hogy 
ismerjük meg egymás munkáját és eredményeit. 
Novemberben kulturális értelemben is sokszínű-
ek leszünk. Foglalkozunk klasszikus népművé-
szettel, hiszen bemutatjuk számotokra a Szinva 
Völgyi néptánccsoportot. Igazi élmény volt róluk 
írni. Foglalkozunk azonban szubkultúrával is, 
hiszen igyekszünk bemutatni a grafity városo-
kat színesítő oldalát. Vagy itt van a slam poetry, 
amely sokak szerint a modern költészettel ve-
tekszik. Vagy mégsem? Erről is olvashattok ná-
lunk.  Ha már az eltérő kultúráknál tartunk, akkor 
meg kell említenünk Connenction rovatunkat, 
amely ezúttal egy interjúval is kiegészül, ame-
lyet egyetemünk nyelvi lektorával, Colin Swat-
ridgel készítettünk. Terveink szerint az elkövet-
kezendő hónapokban meg kívánjuk szólaltatni 
az egyetemünkön tanuló és tanító külföldieket. 
Megkérdezzük tőlük, hogy hogyan látnak min-
ket? Hogyan érzik magukat Magyarországon, 
Miskolcon és a Miskolci Egyetemen? Érdekfe-
szítő és tanúságos írások lesznek ezek, az egy-
szer biztos. 
Végezetül kicsit rendhagyó módon ezúttal a stá-
bunk tagjait köszöntöm, és köszönöm meg egész 
éves munkájukat! Isten éltessen MEgazin!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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4 Helyzetkép

Deák Csaba a miskolCi kanCellár

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az idei év-
től a felsőoktatási intézmények gazdasági 
működtetéseinek feladatait ún. kancellárok 
veszik majd át. Október végén már nevek 

is napvilágot láttak: a Miskolci Egyetem 
kancellárja november 15-től Dr. Deák Csaba 
lesz.

A közgazdász Deák Csaba a Vezetéstudomá-
nyi Intézet docense, sőt 2010 és 2012 között az 
egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyet-
tese is volt, majd a Nemzeti Innovációs Hivatal 
stratégiai elnökhelyettesként dolgozott. Emellett 
ő az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter 
elnöke, valamint a Finnország tiszteletbeli kon-
zulja is.
Lapunk ezúton is eredményes, sikeres munkát 
kíván Deák Csabának!

Ilyen lehet a jövő felsőoktatása

Még októberben nyilvánosságra került a Foko-
zatváltás a felsőoktatásban (A teljesítményelvű 
felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai) című 
dokumentum, amely egy átfogó felsőoktatási re-
form útját hivatott kijelölni. Decemberben már a 
kormány jóváhagyása is meglehet.
Az új stratégia célja, hogy a felsőoktatásban a 
hagyományos akadémiai értékek megőrzése 
mellett fokozottabban érvényesülhessenek a 
gazdasági–munkaerőpiaci szempontok is, emel-
lett pedig a kellő együttműködés és verseny-
helyzet egyaránt jellemezhesse az ágazatot. A 
kutatás-fejlesztési tevékenységek feltételeinek 
javítása úgyszintén fontos célként jelenik meg a 
koncepcióban. A minőségi magyar felsőoktatás 
így a világ élvonalában erősítheti meg pozícióit. 
A dokumentum egy hosszú távú stratégiát foglal 
magába, amely 2030-ig realizálódhat.
A jövőben négy intézménykategória jelenhet 
meg a felsőoktatásban, amely az egyetem, 
ezen belül a tudományegyetem, az alkalmazott 
tudományok egyeteme/főiskolája, és közössé-
gi főiskola lehet. Az egyetemek fontos feladata 
lenne az oktatás mellett a kutatás, tehát a tu-
dásteremtés is, az alkalmazott tudományok 
egyetemei/főiskolái pedig elsősorban a tudás 
hasznosításáért, a gazdasági–társadalmi igé-
nyek kielégítésért felelnének. A közösségi fő-
iskolák nem független intézmények lennének, 

oktatói állományukat 
más egyetemek és 
főiskolák biztosítanák.
A felvételi minimum 
ponthatár hamarosan 
300 pontra nőhet, sőt 
a jövőben már egy kö-
zépfokú nyelvvizsga is 
kritériumkövetelmény 
lehet a jelentkezés-
nél. A felvett hallgatók 
később tárgyaik egy 
részét idegen nyelven 
hallgathatnák, és per-
sze a külföldi részképzések is fontos szerepet 
kaphatnának. Az állami ösztöndíjat ugyanakkor 
könnyebben veszíthetnék majd el azok, akik 
nem teljesítenek megfelelően. Mindemellett a 
duális képzés is mind nagyobb teret nyerhetne 
a felsőoktatásban.
Bár a dokumentum főleg a gazdasági kimenete-
lű – elsősorban gazdasági és műszaki – képzé-
seket állította középpontba, az index.hu hírpor-
tálon Prof. Dr. Palkovics László felsőoktatásért 
felelős államtitkár leszögezte, a tanárképzés 
mellett a többi, például a jogi és bölcsészeti kép-
zési területet is fontosnak tartja a felsőoktatási 
kormányzat.

Rada János
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5Fókuszban

kolimpia 2014

A ME-HÖK idén októberben már harmadik 
alkalommal rendezte meg a Kolimpiát a Ket-
tes Klubban. 6+1 kollégium vett részt az ese-
ményen, melynek során különféle vicces és 
kreatív feladatokat kellett megoldaniuk. A ren-
dezvény vége felé közeledve kiderült, hogy a 
6-os kollégium lett az idei győztes. A nyertes 
címet egy évig viselheti, 
és mellé még érté-
kes ajándékokat is 
kapott. Meglepetés 
volt az elmúlt évek-
hez képest, hogy a 
ME-HÖK jóvoltából 
lesz a jövőben egy 
közös mozizás, 
amelyre minden 
résztvevő hivatalos. 
Lezárásként pedig a 
Kettes Klubban volt egy hatalmas buli sztár 
fellépővel, amely nem volt más, mint a méltán 
híres UFO zenekar. Maga a kollégiumok köz-
ti vetélkedő nem újdonság, hiszen régebben 
egészen 1998-ig hasonló verseny volt a STU-
DILI, erre alapoztak a szervezők a Kolimpia 
megvalósításánál is. A játékban 30-30 fő vesz 
részt kollégiumonként, és 25 órán keresztül 
mérik össze tudásukat. Vannak középtávú, 
hosszú távú, és azonnal teljesítendő felada-
tok is. A legnehezebb feladat általában az 
éppen megadott állat beszerzése, mely idén 
egy japán kakas volt – ez csak egy kollégi-
umnak sikerült. Nem maradhatnak el persze 

az előre megoldandó, ismétlődő feladatok se, 
ilyenek a zászlókészítés, csapatinduló írás, 
és egy kisfilm készítése, mely az itteni életet 
mutatja be. Talán a legjobban kedvelt az ae-
robik, ezt a második nap reggelén szokták be-
mutatni egy kis reggeli frissítőként. Visszatérő 
kihívások az este folyamán a pecsétszerzés, 
totemkészítés, szoba átalakítás, mely során 
különféle témák kapcsán kell átrendezni egy 
szobát, például benzinkút, állatkert, űrhajó, 
műtő, és még lehetne sorolni tovább is. Az 
ivós feladatok sem maradhatnak el, melyben 
a kollégisták igen jól szoktak szerepelni, per-
sze csak mértékkel. Újdonság és szédítő él-
mény volt idén a headbang-elés, mely során 
egy lépésszámlálót rögzítettek a versenyzők 
fejéhez, és rock zenére minél gyorsabban 
kellett az illetőnek a fejét rázni, ez nem volt 
éppenséggel egy tarkó- és nyakkímélő fel-
adat, de igen vicces látványt nyújtott. A fel-

adatok között mindig szólt zene, ez 
feldobta a már fáradt versenyzőket, és 
igen jó hangulat kerekedett. Hajnalban 
itt-ott lehetett látni a székeken alvó, 
pihenő embereket, persze olyanok is 
voltak, akik ezt a 25 órát pihenés nél-
kül csinálták végig, folyton buzdítva 
csapatukat. Összességében tehát az 
elmúlt évekhez hasonlóan mindenki 
élvezte a részvételt, és valószínűleg 
olyan élményekkel lettünk gazdagab-
bak, amelyeket soha nem felejtünk.

Stumphauzer Laura
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6 Fókuszban

frIssítés a hallgatóI önkormányzat élén

jedlIcska tIborral beszélgettünk

Hogyan kezdted az egyetemi pályafutáso-
dat, mind tanulmányi, mind pedig hallgatói 
önkormányzati szempontból?
Elég régi motorosnak számítok az egyetem 
életében. 2005-ben kezdtem meg tanulmá-
nyaimat műszaki menedzserként, még a régi 
5 éves képzésben. Már első éves koromtól a 
Hallgatói Önkormányzat tagjává választottak 
mint szakos képviselőt. Egy kicsit ironikus, 
de eleinte nem igazán érdekelt a HÖK vilá-
ga. A figyelmemet legfőképp a tanulmányaim 
kötötték le. A mai napig tisztán emlékszem, 
hogy első éves koromban 2,5-től kaptunk ta-
nulmányi ösztöndíjat, és nekem 2,49 lett az 
átlagom az első félév után. Így a figyelmemet 
még inkább a tanulmányaimra fordítottam, 
és a HÖK még váratott magára. Egyre jobb 
jegyeket kaptam, egyre jobban sikerültek a 
vizsgáim, s az évek során egyre jobban kez-
dett érdekelni a HÖK munkája is. Negyed éves 
koromra éreztem úgy, hogy egy igazi csapat, 
egy igazi baráti társaság kovácsolódott öss-
ze a tankörünkből, s erre az évre datálnám 
azt is, amikor az Önkormányzatban betöltött 
posztom egyre jobban foglalkoztatta a fan-
táziámat, egyre inkább kezdtem megtalálni a 
helyemet ebben a rendszerben. Negyed-ötöd 

éves koromra az átlagom 4,0 fölé ívelt, s egyre 
inkább foglalkoztatta a szürkeállományomat a 
doktori iskola gondolata is. Anno azonban a 
doktori iskola sikeres felvételéhez kikötés volt 
a minimum négyes diploma átlag elérése. Ne-
kem ez sajnos akkoriban nem sikerült, így egy 
másik izgalmas szak felé vettem az irányt: a 
Logisztikai mérnöki MSc felé. Ekkor már kultu-
rális alelnöke voltam a GÉIK HÖK-nek. Ezzel 
párhuzamosan felvételt nyertem a GTK Veze-
tésszervezés MSc képzésére is, így párhuza-
mosan végeztem a kettőt, mindamellett, hogy 
a GÉIK HÖK elnöki pozícióját is betöltöttem. 
A számos elfoglaltság és kari teendő mellett 
továbbra is nagy figyelmet fordítottam tanul-
mányaim elvégzésére, amelynek eredménye-
képpen a logisztikai mérnök mesterképzést 
kitüntetéses oklevéllel végeztem el. A három 
diploma megszerzése közben kétszer TDK-z-
tam, egyszer OTDK-ztam is, továbbá tanáraim 
bíztatásának és segítségének köszönhetően 
írtam két külföldi konferencia cikket, valamint 
egy külföldi konferencián személyesen is részt 
vettem, amelynek eredményeképpen sikeres 
felvételt nyertem a Doktori Iskolába is.
Mi motivált abban, hogy a ME-HÖK elnöke 
legyél amellett, hogy a GÉIK-HÖK elnöki 
pozícióját is betöltöd?
Mindig is úgy éreztem, hogy szeretnék valami 
maradandót alkotni, itt az egyetemen. Mindig 
érdekelt, hogy hogyan segíthetnék másoknak, 
hallgatótársaimnak. Az elnökségi poszt elnye-
rése egy újabb kihívás számomra és valljuk 
be, szeretem a kihívásokat, ezért örömmel 
tölt el, hogy egy ilyen nagy hagyományokkal 
és diákélettel rendelkező egyetem hallgatóit 
képviselhetem.
Olyan elnöknek lenni, mint amilyennek el-
képzelted?
Ezen még nem gondolkodtam el, lehet nem 
volt még rá időm. 
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Bizonyára már tudjátok, hogy júniustól új elnököt választott egyetemünk Hallgatói Önkormányzata, mi 
pedig segítünk nektek naprakésznek lenni ez ügyben.
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7Fókuszban
Az előzőekben említetted, hogy mennyi 
mindent csinálsz egyszerre. Hogyan tudod 
beosztani az idődet? Neked is 24 órából áll 
egy nap?
Mindennapjaim általában 7 óra körül kezdőd-
nek. 8 órára átsétálok a Diák Irodára, termé-
szetesen mindig van legalább egy hallgató, 
aki megállít útközben. Ettől kezdve intézem 
az itteni elfoglaltságaimat, gondolok itt a kü-
lönböző bizottsági ülésekre. Ezt követően 4-5 
órától szoktunk az elnökséggel, valamint a 
választmány tagjaival megbeszéléseket tarta-
ni. Utána este 9-10 óra tájban szoktam meg-
beszélni találkozókat a kollégiumban azokkal 
a hallgatókkal, akikkel kari HÖK-ös teendőket 
kell megtárgyalnunk, vagy azokkal, akik úgy-
mond „elkaptak” napközben, de sajnos akkor 
nem volt rájuk időm. Így kb. éjfélig tart egy na-
pom. Most már azonban szeretnék kicsit töb-
bet sportolni, mert nagyon hiányzik, valamint 
nyelvvel is foglalkozni, de sajnos ezek jelenleg 
még nem férnek bele az időbeosztásomba.
Milyen rövid-, illetve hosszú távú terveid 
vannak elnökként?
Számos tervem van. Jelenleg a kollégiumi in-
ternethálózat fejlesztésén dolgozunk. Amit vi-
szont leginkább kiemelnék, azok a közösségi 
terek fejlesztése. A Café Frei Kávézóval szem-
beni galériaszárnyat és a Galéria bejáratot 
szeretnénk fejleszteni, modernizálni. Észrevet-
tem, hogy sok hallgató ácsorog kint a bejárat-
nál, mert nem tud hová leülni. Ezért egy olyan 
hely kialakítását álmodtuk meg, ahol a diákok 
nyugodtan leülhetnek, beszélgetnek, vára-
kozhatnak. Tervünk még egy kinti kondipark 
is. Ezek a rövid távú terveink, amelyeket még 
idén szeretnék megvalósítani. Hosszú távú cé-
lunk pedig az egyetemi tehetséggondozással 
való foglalkozás. Úgy gondolom, a fiatal, tehet-
séges hallgatót, aki szabad kapacitását arra 
fordítja, hogy több ismeretet szerezzen, netán 
országos versenyeken szerepeljen, amivel 
intézményünk hírnevét növeli, mindenképpen 
jutalmazni és értékelni szükséges. Természe-
tesen továbbra is célunk az egyetemi rendez-
vények színvonalas megrendezése, valamint 
az is, hogy kitisztítsuk a „mi kis mocsarunkat”, 
mely az UFO és a Kemény Dénes uszoda kö-
zött terül el.
Milyen egy ilyen teljesen új elnökséggel 
együtt dolgozni?

Ez egy jó kérdés. Az ő munkatempójukat nem 
ismertem eddig, nem láttam teljesen bele, ho-
gyan dolgoztak a saját karukon. Azt kell mon-
danom, hogy pozitívan csalódtam a fiúkban. 
Az általános alelnöki posztot Zahorcsák Zsolt, 
a Gazdaságtudományi Kar HÖK elnöke, tölti 
be; a kollégiumi alelnöki posztot pedig Szabó 
Péter, aki kari KB elnököm volt a gépész HÖK-
ben, így az ő munkáját már korábbról ismer-
tem. Leskó Tamás, a jogi kar HÖK elnöke, a 
pénzügyi alelnök szerepét tölti be. Továbbá 
tanulmányi referensnek kértem fel a BTK HÖK 
elnökét, Szabó Gábort, az informatikai referens 
tisztségét Tóth Levente, a kulturális és külügyi 
referensi tisztséget Kovács Gábor, illetve Gás-
pár Marcell töltik be. Mindannyiuk munkájával, 
talpraesettségével és segítőkészségével teljes 
mértékben meg vagyok elégedve. Ezáltal biz-
ton állíthatom, hogy ez egy jó csapat.

Milyen a kapcsolatod az egyetem vezetősé-
gével?
Még mindig előttem van az a kép, mikor meg-
választásom után, rektor úrral találkoztam.  Aki 
azt mondta nekem, hogy kezdjünk mindent egy 
tiszta lappal. Ennek eredményeként sokszor 
tájékoztatom a HÖK vezetőség terveiről, és 
szerencsére elképzeléseinket pozitív fogadta-
tásban részesíti, rendezvényeinket támogatja. 
Éppen ezért úgy gondolom, jó a kapcsolatunk. 
A véleményem szerint az a legfontosabb, hogy 
partnerként tekintünk egymásra, hiszen csak 
így lehet együtt dolgozni.
Van-e valami, amit szeretnél elmondani, 
vagy esetleg üzenni a hallgatóknak?
A közösségi életet nem csak számítógép előtt 
lehet élni, sőt törekedjünk arra, hogy ne ott 
éljünk, lépjünk ki a szobánkból, s nyissuk ki a 
szemünket a világra.

Muntyán Bernadett
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8 Fókuszban

fókuszban a doktorandusz-érdekképvIselet

Mesélnél a tanulmányaidról?
2010-ben végeztem az Anyagtudományi Kar 
hőkezelő és képlékenyalakító alapszakán, 
2013-ban fejeztem be a hőkezelő és felület-
kezelő mesterszakot, és ezután kezdtem el a 
PhD tanulmányaimat. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a ME-DÖK-
kel? Hogyan épül fel a szervezet?
2012-ben a Doktoranduszok Országos Szö-
vetsége köztestület formájában alakult újjá. 
Ekkor fogalmazódott meg az az elhatározás, 
hogy azokban a felsőoktatási intézmények-
ben, ahol van doktori képzés, létre kell hozni 
egy a hallgatói önkormányzatoktól különálló 
doktorandusz önkormányzatot. A ME-DÖK 
összetétele szerint hat kari küldöttből, egy 
kollégiumi bizottsági tagból, egy titkárból és 
az elnök személyéből épül fel. Ezekre a po-
zíciókra pályázni kell, végül személyi kérdé-
sekben választás dönt. 
A Miskolci Egyetemen 2012-ben Gáspár 
Marcell alapította a Doktorandusz Önkor-
mányzatot, amihez én 2013-ban csatlakoz-
tam, mint a Műszaki Anyagtudományi Kar 
választott doktorandusz önkormányzati 

képviselője. Idén nyáron pályáztam ME-
DÖK elnöki tisztségére, és az augusztus 
29-ei küldöttgyűlésünkön bizalmat szavazott 
nekem a Doktorandusz Önkormányzat.

Az Országos Szövetség idén benyújtott 
egy módosító javaslatcsomagot. Megosz-
tanád az olvasókkal a fontosabb elemeit?
Az, hogy a több mint húsz éves Doktorand-
uszok Országos Szövetsége egyesületből 
köztestületté alakult, nagyban elősegítet-
te, hogy hatékonyabban tudja képviselni a 
doktoranduszok érdekeit. A DOSZ vezeté-
se jó kapcsolatot ápol mind az MTA veze-
tőségével, mind pedig az oktatásért felelős 
kormányzati szervek képviselőivel. A Felső-
oktatási Kerekasztal partnerünk volt abban, 
hogy a doktoranduszokra vonatkozó tör-
vénymódosításokra a DOSZ maga tehes-
sen javaslatot.
A javaslatcsomagban szerepel az új hallga-
tói normatíva létrehozása, és a doktoran-
duszi ösztöndíj emelése. Jelenleg a doktori 
tanulmányok nem számítanak munkával 
eltöltött évnek. Célunk, hogy a jövőben a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor ezt 
az időszakot is számítsák bele a munká-
val eltöltött időbe. Szeretnénk elérni, hogy 
az elkövetkezendő pályázati időszakokban 
is meglegyenek azok a források, amelyek-
hez pályázatok keretében hozzá lehet fér-
ni. Szeretnénk, hogy a Campus Hungary, a 
Nemzeti Kiválóság Program vagy ezekhez 
hasonló pályázati lehetőségek a jövőben 
is elérhetőek legyenek a doktoranduszok 
számára, hiszen ezek nagyban elősegítet-
ték a doktoranduszok publikációs munkáját, 
illetve minden egyéb külföldi, szakmai tevé-
kenységéhez támogatást biztosítottak. Na-
pirenden szerepel továbbá a doktori szigor-
latok megreformálása is, hogy a szigorlatra 
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Cseh Dáviddal beszélgettünk, aki jelenleg egyszerre tölti be a Doktoranduszok Országos Szö-
vetségén belüli Műszaki Tudományos Osztály és a Miskolci Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat 
elnöki posztját.
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9Fókuszban
a képzési idő alatt, és ne pedig a későbbi 
eljárás részeként kerüljön sor.

Milyen problémákkal foglalkoztok egye-
temi szinten? Hogyan képviselitek a dok-
torandusz hallgatókat?
A ME-DÖK a megalakulás óta egyetemi 
szinten elismert érdekképviseleti szerve-
zetté nőtte ki magát, alapvető érdekkép-
viseleti feladatokat lát el, delegáltja van a 
Szenátusban, illetve az Egyetemi Doktori 
Tanácsban. A Doktori Iskolák akkreditációs 
folyamatát kísértük figyelemmel. Keressük a 
lehetőségét és az esetleges forrásokat arra, 
hogy valamilyen módon segítsük az egye-
tem doktoranduszainak a minőségi, nívós, 
nemzetközi PhD-s publikációs munkáját, 
mivel a fent említett pályázati lehetőségek 
időszakosak. Szeretnénk valamilyen objek-
tív rendszerben jutalmazni a legeredménye-
sebb doktorandusz hallgatókat. Keressük 
a megoldást az abszolvált, fokozatszerzés 
előtti fiatal kutatók kedvezményes kollégiu-
mi elhelyezésének lehetőségére. 

Idén Miskolc volt a Nyári Táborotok hely-
színe. Bemutatnád a DOSZ rendezvényeit?
2014. augusztus 28–31. között a ME-DÖK 
szervezte meg a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének Nyári Táborát. 150 dokto-
randuszt láttunk vendégül, voltak szakmai 
programjaink, a tudományos osztályok is 
üléseztek, sportnapon vettünk részt, vala-
mint meglátogattuk Miskolc nevezetességeit. 
A doktoranduszoknak évente három nagy 
rendezvénye szokott lenni, az egyik a Nyári 
Tábor, a másik a Tavaszi Szél, amely egy in-
terdiszciplináris konferencia, ahol az ország 
összes doktorandusza egy rendezvény ke-
retén belül számolhat be kutatási eredmé-
nyeiről. A harmadik rendezvény a Mérföldkő, 
amely a tudományos osztályok vezetői és a 
DOSZ vezetőség számára szervezett értéke-
lő és jövőképformáló fórum. Ebből most az 
egyiket el tudtuk hozni Miskolcra. Azon fára-
dozunk, hogy alma máterünk a jövőben is ha-
sonló nívós doktorandusz rendezvényeknek 
lehessen otthona.

Boldizsár Csongor 
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10 Helyzetkép

Ön komoly orvosi dinasztia leszármazott-
ja. Mennyire volt elvárás, hogy ön is ezt a 
pályát válassza?
Nem volt elvárás, de másfajta alternatíva nem 
volt. Ezt akartam az első pillanattól kezdve 
csinálni. Hamar túlestem az űrhajós leszek, 
katona leszek kilengéseken, és amikor láttam 
a bátyámat fiatal orvosként, ez lett az álmom. 
Mondhatom, hogy megvalósult.

Az előadások, a szereplés és a tanítás 
mennyire szorítja háttérbe magát az or-
voslást?
Egyáltalán nem. Ma reggel is a kórházban 
kezdtem, holnap is benn vagyok egész nap. 
Pénteken szintén. Minden hétvégén bejárok, 
műszakot viszek a sürgősségin. Éjszaka a 
feleségem szokta is kérdezni, hogy meddig 
akarok ügyelni még. Erre mindig azt mon-
dom, hogy ameddig élek.

Rengeteget dolgozik, munkafüggőnek is 
nevezik. Hogyan tud kikapcsolni és kikap-
csolódni?
Nagyon szeretek futni, és azért szerencsére 
vannak olyan napok is, amikor nem csinálok 
semmit, csak elengedem magam és soroza-
tokat nézek. Ilyenkor nem hiányzik a munka, 
bár valamilyen szinten visszaköszön, ugyanis 
nagy kedvencem a Breaking bad, a Vikingek 
vagy most játsszák a Sebész c. sorozatot. Mi 
nem úgy szoktuk csinálni, hogy megnézünk 
egy részt a feleségemmel, aztán folytatjuk 
valamikor később, hanem úgy, mint ahogy a 
Trónok harca esetében volt. Elmentünk nya-
ralni, egyik nap megnéztünk egyet, második 
nap kettőt, harmadik nap meg már annyira 
belejöttünk, hogy a maradék hét részt is meg-
néztük.

Az előadás címe az, hogy Erőszak–Bűnö-
zés–Bűnmegelőzés. Miért érzi feladatának 
a drogfogyasztás és a bűnözés visszaszor-
ítását?
Ez egy jó kérdés. Nekem a bűnözéshez ebben 
a szempontból semmi közöm, és most vissza 
is kérdezek. A drogfogyasztó bűnöző? Szóval 
kriminalizáljuk a történetet? Itt jön egy nagyon 
érdekes dolog, a törvény szerepe. Azért, mert 
elszívsz egy spanglit, akár két évet is kap-
hatsz. Vajon ez visszatartó erő? Ettől valaki 
nem fog szereket használni. Ha ezt megemel-
nék a duplájára vagy triplájára, akkor ez meg-
szűnne? A törvények fontosak az életünkben, 
fedőkeretet adnak neki, de szerintem érdemes 
lenne ezt más szempontból vizsgálni. Ha va-
laki behoz 10 ezer extasy tablettát, az igen, 
kapjon 15 évet, de aki használja, azt szerintem 
nem érdemes bűnözőnek nyilvánítani. Nem a 
törvény fogja megváltoztatni ezt a megítélést, 
hanem fel kell tenni a kérdést a drogfogyasztó-
nak, hogy miért van erre szüksége. Abban kell 
segíteni, hogy ne így akarjon kiszabadulni az 
ember a saját kis pszichoszociális gettójából.

SEgíTEni, nEM pEDig KriMinAlizálni
Interjú zacher gáborral
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Az ország elsőszámú orvos-celebe, aki híressé tette a toxikológiai osztályt, és aki szűnni nem akaró 
lelkesedéssel küzd a drogfogyasztás ellen. Dr. zacher gábor az Erőszak¬¬–Bűnözés–Bűnmegelőzés 
c. program keretein belül tartott előadást a Miskolci Egyetem Felnőttképzési regionális Központ-
ban, és a MEgazinnak mesélt a kezdetekről, a Breaking bad-ről és az előadásairól.
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11Fókuszban
A Miskolci Egyetemen nagyon sok hallga-
tó él a kollégiumokban. Mit tegyenek azok, 
akik a közvetlen környezetükben drogfo-
gyasztóval találkoznak?
Azt gondolom, hogy nagyon fontos a kommuni-
káció, hogy egyáltalán mer-e erről beszélni. Ha 
megvan a közös nevező, akkor lehet a miértek-
ről beszélni. Nem véletlenül jutott el idáig az, 
akit intenzív drogfogyasztónak mondhatunk, 
valamilyen oknál fogva belesodródott ebbe a 
történetbe. Ekkor szoktak kiderülni az otthoni 
gondok, a család, válás, a bizonytalan gyerek-
kor, vagy a kommunikáció hiánya.

Mennyire éri meg ezeket az előadásokat 
csinálni? Vannak pozitív visszajelzések?
Nem most lesz meg az eredménye ennek a 
sorozatnak. Nem erről szól, hanem arról, hogy 
vajon a gyereknek tudunk-e beletenni olyan 
dolgokat a puttonyába, amit fog tudni hasz-
nosítani pénteken háromnegyed 12-kor. Mert 
akkor egyedül fog dönteni, nem lesz ott apa, 
anya, én, se egy tanító, senki. Ott ő maga fog 
szembe állni a haverral, aki bekínálja a cuccal. 
Ez lesz a mérföldkő. Én úgy latom, egyre töb-
ben tudnak ilyenkor jó döntéseket hozni.

Keszi Bálint

Sokan halhattak már az AAPG, azaz az Ame-
rican Associaton of Petroleum Geologists 
nevű világszervezetről, amelynek a Miskolci 
Egyetemen is működik egy kihelyezett szer-
vezete. Miskolc mellett még az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen található ilyen Magyar-
országon. Maga az AAPG 1917-ben alakult 
Amerikában, székhelye Oklahomában van, 
és több mint 30 ezer taggal büszkélkedhet 
napjainkra. Tagjai főként geológusok, geofizi-
kusok, olajmérnökök, valamint szénhidrogén-
kutató vállalatok szakemberei és vezetősége. 
A szervezet főbb feladatai közé tartozik a 
szakemberek összefogása, az AAPG Bulletin 
folyóirat kiadása, illetve – ami 
számunkra fontos – az ok-
tatás, és az utánpótlás se-
gítése. Egyetemünkön az 
AAPG Miskolc Student 
Chapter 2010 januárjá-
ban alakult meg, és rá 
pár hónapra követte az 
ELTE is. Minden Chapter-
nek van egy tanár segítője, 
aki koordinálja a tevékenysé-
get, és segíti a programok szervezését, egye-
temünkön Dr. Less György látja el ezt a fontos 
feladatot . A helyi szervezet jelenleg 20-25 
taggal vesz részt az eseményeken, főként 
PhD, MsC, BsC földtudományi mérnök, illet-
ve olaj- és gázmérnök hallgatók. Mindig van 
egy diák elnöke is a Chapter-eknek, hiszen 
így könnyebb tartani a kapcsolatot a többi 

hallgatóval, jelenleg Miskolcon Miklovicz Ta-
más végzi ezt a munkát. Minden évben meg-
fogalmaznak maguknak a taggyűlések során 
célokat, illetve megbeszélés alapján meg-
pályáznak támogatásokat, hogy minél több 
konferenciára tudjanak eljutni a jelentkezők. 
Különféle terepgyakorlatokat és előadásokat 
is szerveznek, melyek során a diákok infor-
mációkat szerezhetnek az aktuális ipari hely-
zetekről, és a rájuk váró lehetőségekről. Idén 
három fő célt tűztek ki maguk elé: az első az 
új tagok toborzása, hogy minél többen érte-
süljenek, és részt vehessenek a programo-
kon. Második pontban több minőségi szakmai 
program szervezése fogalmazódik meg, és 
az utolsó, hogy aktívabb kapcsolatot alakít-

sanak ki a környező Chapter-ekkel. Sok-
szor külföldi konferenciákra is kijuthatnak 
a tagok, hogy ott megismerkedhessenek 
nagyobb cégek vezetőségi személyeivel, 
értesülhessenek az előadások során a 
határon túli lehetőségekről, és néha akár 

munka kapcsán is információkat szerez-
hessenek. Hazánkban sokat segíti a helyi 
Chapter munkáját a MOL, illetve a Jövő Év-
ezred Bányamérnökeiért Alapítvány, amelyek 
támogatása nélkül kevesebb lehetőség nyíl-
na a diákok számára. Megéri belevágni és 
csatlakozni, hiszen rengeteg élménnyel és 
tapasztalattal gazdagodhatnak a tagok.

Stumphauzer Laura

aapg, avagy egy vIlágszervezet az egyetemen
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12 Fókuszban

Hallottál már a Miskolcon újonnan letele-
pülő, az autóipari szektroban világszerte 
ismert TAKATA vállalatról?

A japán Takata Corporation vezető autóipari 
beszállító vállalat a passzív biztonsági rend-
szerek területén, termékei között szerepel-
nek a kormánykerekek, légzsákok, bizton-
sági övek, gyermek biztonsági rendszerek, 
valamint elektronikai termékek, melyeket a 
cég a legnagyobb autógyártó vállalatok szá-
mára szállít be világszerte.

A tokiói központú Takata cégcsoport jelen-
leg 56 gyárat működtet a világ 20 országá-
ban, és mintegy 43 680 alkalmazottja van 
világszerte, akik elhivatottan azon dolgoz-
nak, hogy az innovatív ötleteket valósággá 
váltsák.

A Takata célja, hogy a közlekedési balese-
tekben történő halálozások számát nullára 
csökkentse. Olyan termékeket fejleszt és 
gyárt, amelyek révén az emberek bizton-
ságban tudhatják magukat napjaink útjain, 
optimális biztonságot nyújtva számukra uta-
zás közben, számos, mind a vezető, mind 
a gyalogosok védelmét szolgáló termékek-
kel. Az innovatív technológiák területén – 
évtizedeken keresztül úttörőként – az első 
biztonsági öveiket 1952-ben gyártották, a 
légzsákok fejlesztését pedig már 1969-ben 
elkezdték. 
 
Céljaik megvalósítása érdekében tett fontos 
lépésként 2013 októberében megalapították 

a magyar leányvállalatukat. A Takata Safety 
Systems Hungary Kft. 2014 októberében 
kezdte meg a légzsák rendszerek gyártá-
sát a Miskolc Déli Ipari Parkban található új 
gyárában. A cégcsoport beruházása az új 
gyárba 68.3 millió €, a vállalat 25 ha nagy-
ságú területén mintegy 60.000 m2 beépített 
csarnokrendszer épült fel. 

A miskolci gyár gyorsan növekszik és mint-
egy 1000 főt fog foglalkoztatni, akik olyan 
életeket mentő autóipari termékeket gyár-
tanak a legnagyobb autógyártó vállalatok 
számára, mint a komplett légzsák modulok, 
légzsák alkotóelemek, és inflátor termékek. 
Az új gyár emellett a termékfejlesztés, tesz-
telés, minőségellenőrzés és ügyfélszolgálat 
területén is csúcstechnológiát képvisel.  
  
A TAKATA küldetése innovatív termékek 
fejlesztése a legmagasabb minőségi köve-
telményeknek megfelelően, melyek a vevők 
maximális elégedettségét szolgálják.

Ezen légzsák rendszerek és egyéb biz-
tonsági termékek gyártása kulcsfontossá-
gú szerepet játszik majd abban, hogy az 
életmentő biztonsági rendszerek globális 
piacán is fenntarthassa a vállalat a magas 
minőségi sztenderdjeit. Az új gyár tovább 
erősíti a vállalat beszállítói hálózatát is Eu-
rópában a légzsákok iránti növekvő kereslet 
mellett, valamint hozzájárul a vevők igénye-
inek kielégítéséhez.
 
Amennyiben mindez felkeltette érdeklő-
désed, és szeretnél többet tudni Miskolc 
legújabb munkáltatójáról és termékeinkről, 
látogass el a http://www.takata.com/en/ 
weboldalra
  

a takata vIlága
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13Fókuszban

új elnöksége van a höok-nak!

Az október 17-én zajló tisztújítót Dr. Liptai 
Kálmán, a főiskola rektora nyitotta meg. A kö-
telező elnökségi beszámolók és bizottsági is-
mertetők után került sor az új tisztségviselők 
megválasztására. A HÖOK elnöki tisztségé-
nek betöltésére egy pályázat érkezett, Gulyás 
Tibor, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója 
jelöltette magát egyedül a pozícióra. A köz-
gyűlésen a jelölt szóban röviden ismertette a 
328 fős választmánnyal az előzetesen min-
denkinek elküldött pályázati anyagát, amiben 
kiemelte, hogy vissza kell állítani a Hallgatói 
Önkormányzatok és a HÖOK sokszor jogta-
lanul megtépázott tekintélyét, és megfele-
lő szakmai fejlődést kell biztosítani minden 
szervezeti egységnek. Gulyás Tibor arról is 
beszélt, hogy ki kell javítani a gazdálkodási 
hibákat, változtatni kell a vezetőképzői rend-
szeren, és a hallgatói képviselők munkájának 
segítése érdekében szükséges egy norma-
rendszer kialakítása. A szavazás során egy-
hangú többséggel a HÖOK új megválasztott 
elnöke Gulyás Tibor lett, aki a pozíciót 2015 
januárjától tölti be hivatalosan.
Azonban nem csak elnökről, hanem új el-
nökségről is szavazott a közgyűlés. A HÖOK 
elnökhelyettese Vámosi Péter (Semmelweis 
Egyetem), a társadalmi kapcsolatokért felelős 
Bognár István (Debreceni Egyetem), az ifjú-
ságügyért Garbai Ádám (ELTE), a hallgatói 
térítésért, juttatásért és kollégiumi ügyekért 
Kaizinger  Tamás Töhötöm (Budapest Cor-
vinus Egyetem), a hallgatói szolgáltatásokért 
Németh Gergő (Széchenyi István Egyetem), 
a rendezvényekért felelős Molnár Zalán 
(Nyíregyházi Főiskola), a gazdasági ügyekért 

Pausits Péter (Óbudai Egyetem), a sport és 
egészségfejlesztésért felelős elnökségi tag 
pedig Tompos Balázs (Budapesti Műszaki 
Egyetem) lett. A Felügyelő Bizottság elnö-
kének Dr. Kőmíves Pétert (Debreceni Egye-
tem) választották, bizottsági tagként pedig 
Kiss Edina (ELTE) és Simon Balázs (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem) kapott bizalmat a 
közgyűléstől.
 
A Miskolci Egyetem idén is delegál tagot a 
HÖOK elnökségébe. 2015 januárjától a kül-
ügyekért felelős elnökségi pozíciót Konyári 
Ádám, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának hallgatója, a BTK Hallgatói 
Önkormányzatának alelnöke tölti be. Kineve-
zéséhez ezúton is gratulálunk, és sikerekben 
gazdag munkát kívánunk neki és az egész 
HÖOK elnökségének.
.

Nagy Tomi

2014. október 16. és 19. között tartotta a HÖOK, vagyis a Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciája Tisztújító Közgyűlését Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán.
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14 Pályázatok - pályáz(z)atok

Pályázati lehetőség egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak.
Érdekel az e-kereskedelem, az online mar-
keting és a branding? Tájékozott vagy a ma-
gyar piaccal és az online felhasználók szo-
kásaival kapcsolatban?
Az ötletverseny feladataként egy marketing-
kommunikációs stratégiát kell kidolgoznod a 
ShopAlike.hu számára.
Elemezd a célközönséget, találd ki az üzene-
tet, és tervezd meg, milyen csatornákon jut-
tatnád el hozzájuk! Offline vagy online esz-
közök, esetleg a kettő kombinációja lenne 
az ideális? Engedd szabadjára a fantáziád, 
hiszen nem csak egy helyes válasz létezik!
A pályázati anyagokat angol nyelven, digitá-
lis formában várjuk.

A pályázat határideje: 2015. január 15.

További Információ:
http://www.shopalike.hu/otletverseny

A pályázat célja, hogy képzőművészeti alko-
tásokon keresztül új értelmet nyerjenek az 
ismert vagy kevésbé ismert Szép Ernő szö-
vegek. A pályázat mottója: „ahogy tükrébe 
néz a nő, úgy nézem a képzelődés tükrében 
magam” (Szép Ernő)

Pályázni lehet rajzzal, festménnyel, szoborral, 
fotóval, fotómontázzsal, vagy bármilyen kreatív 
képzőművészeti alkotással, amely valamilyen 
módon az íróhoz köthető.A pályázaton minden 
18–30 év közötti magánszemély részt vehet.

A pályázat beadási határideje:
2014. november 28.

További információ:
http://palyazatmenedzser.hu/2014/10/12/
felig-meg-koztunk-van-muveszeti-palya-
zat-szep-erno-szuletesenek-130-evfordu-
loja-alkalmabol/

A tanulás jövője – azaz, hogyan tehetnénk a 
tanulást mindenki számára elérhetővé? Mire 
van szükség akkor, amikor az élethosszig tartó 
tanulás mindenki számára elengedhetetlen? 
Milyen új eszközök és módszerek állnak ren-
delkezésünkre, miközben a tanulás online te-
vékenységgé válik, és egyre inkább kikerül az 
iskolák falai közül?
A pályázaton magánszemélyek, 2-4 fős egye-
temi csapatok vehetnek részt.
Nem feltétel, de ajánlott, hogy a csapatokban 
műszaki és üzleti tanulmányokat folytatók is 
legyenek.

A regisztrációs határidő:
2014. november 26.

További információ:
http://palyazatmenedzser.hu/2014/10/31/a-
tanulas- jovoje -er icsson- innovacios-
dij-2015/ 

Összeállította: Kiss Csaba József 
Stratégiai és Fejlesztési

Rektorhelyettesi Titkárság

Fedezd fel az e-kereskedelem
világát a ShopAlike.hu-val

Művészeti pályázat Szép Ernő
születésének 130. évfordulója alkalmából

A tanulás jövője
globális innovációs verseny
az Ericsson innovációs Díj elnyerésére
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15One step

Meló-Diák
Weboldal: www.melodiak.hu 
Cím: Miskolc, Széchenyi utca 52.
Telefon: 30/383-4281

Fürge Diák iskolaszövetkezet
Weboldal: www.furgediak.hu 
Cím: Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 28. I/4
Telefon: 46/505-664

MinDDiák iskolaszövetkezet
Weboldal: www.minddiak.hu 
Cím: Miskolc, Széchényi u. 70.
Telefon: 46/757-152

A diákmunka fogalmát senkinek sem kell be-
mutatni. Több millió fiatal próbál pénzkeresési 
lehetőséget találni országszerte, de ez nem 
olyan egyszerű. Az egyetemi élet kiszámít-
hatatlansága, az órarend kötöttsége, a ka-
talógusok az órákon, mind-mind akadályozó 
tényezők.

Mi a megoldás?

Számos, kifejezetten a fiatalok munkavállalá-
sával foglalkozó cég van régiónkban, amely 
segít összeegyeztetni munkalehetőségeit az 
egyetemista életritmussal. 
Íme néhány példa közülük:

De ami mégis a legkényelmesebb megol-
dás egy miskolci egyetemistának, az a Mis-
kolci Egyetem Iskolaszövetkezete! Tudtad, 
hogy akár egy tucat aktuális állásajánlatról 
értesülhetsz nap mint nap internetes portálju-
kon? Ezek nagyrészt mind részidős munkák, 

amelyek kifejezetten campusunk hallgatóinak 
életéhez igazodnak. Sőt! Az éppen időleges 
ünnepségek, rendezvények előtt mindig hírt 
kaphatsz az ezekkel kapcsolatos pénzszer-
zési lehetőségekről. (Pl. hostess munkák, 
díszletrendezés, háttér munkák, stb.)

De mi is az az iskolaszövetkezet?

Olyan speciális szabályok alapján működő 
gazdálkodó szervezet, amely nappali tagoza-
tos diákok részvételével működik, és számuk-
ra az időbeosztásukhoz igazodó munkalehe-
tőségek felkutatásával és lebonyolításával 
foglalkozik. 
A Miskolci Egyetem Iskolaszövetkezete 
2013-ban indult, tehát egy fiatal, lendületes 
vállalkozásról beszélünk, melynek célja, hogy 
minél több egyetemista diák találja meg a 
számára legmegfelelőbb munkát, és juthas-
son egy kis plusz jövedelemhez.

tanulj, taníts, dolgozz –
Iskolaszövetkezet az egyetemen

A novemberi One step rovat kivételesen nem az egyetem utáni karrierépítést célozza meg, 
hanem a campusunkon eltöltött idő alatt végezhető munkalehetőségekről számol be. Már 
szinte mindenki vállalt részmunkaidős állásokat zsebpénzszerzés céljából, ám sokan nem tudják, 
hogy erre már egyetemünk is számos lehetőséget kínál.
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16 One step 

néhány fontos információ

• Az ME Iskolaszövetkezet székhelye 
egyetemünk A/1-es épületében, a 27. te-
remben található.

• Alapvetően a Miskolci Egyetem hallgatóit 
alkalmazzák a városban, régióban fellel-
hető olyan aktuális munkákra, mint pél-
dául az árufeltöltés, a szórólapozás vagy 
éppen hostess munka.

• A diákmunka teljes mértékben flexibilis, 
így kifejezetten összeegyeztethető még a 
pörgős egyetemi életeddel is.

• Sok munkalehetőség a későbbiekben 
akár gyakornoki helyként is funkcionálhat 
számodra.

• Az adatbázisba a www.diakallas.hu 
oldalon való regisztrációval kerülhetsz 
be, ezután, ha egy számodra megfelelő 
munkalehetőség adódik, rögtön felve-
szik veled a kapcsolatot az Iskolaszö-
vetkezet munkatársai!

A diáktanári rendszerről

A diáktanári rendszer egy egészen rend-
hagyó lehetőség azok számára, akik a kü-
lönórákból, korrepetálásokból szeretnék 

megkeresni zsebpénzüket. Mivel ez rengeteg 
egyetemistát érint, az iskolaszövetkezet létre-
hozott egy olyan rendszert, amely megkönn-
yíti a kapcsolatfelvételt a diáktanár és tanulója 
között.

Hogy mi is a teendő, ha tanítanál?

Ha te is szívesen adnál különórákat, csak re-
gisztrálj az Iskolaszövetkezet hivatalos web-
oldalán diáktanárnak (www.diakallas.hu) 
és amennyiben igény lesz az általad tanítani 
kívánt tantárgyra, egy képességfelmérő után 
máris kapcsolatba léphetsz a tanulni vágyó 
diáktársaddal.
Természetesen oda-vissza működik a dolog, 
tehát, ha a munka helyett inkább a tanulmányi 
átlagod csinosítgatnád, jelentkezz bátran!

Hogy miért?
• Megfizethető árral és magas színvonalú 

tanítással találkozhatsz.
• Az otthonos, ismerős környezet (pl. a 

könyvtár) a hatékonyabb tanulást segít-
heti.

• A diáktanárok képességfelmérője garan-
tálja, hogy megfelelő tudásszinten és pe-
dagógiai képességekkel felvérezve látnak 
majd neki korrepetálásodnak.

Ha felkeltettük érdeklődésed, és szívesen 
utána néznél részletesebben a dolognak, ak-
kor bátran látogass el a www.diakallas.hu 
oldalra, valamint lájkold az Me Iskolaszövet-
kezet hivatalos facebook oldalát, hogy időben 
értesülj az aktuális állásajánlatokról!

Kerekes Bernadett

fo
tó

: i
nt

er
ne

t



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

17Kávézó

Bemutatnád az táncegyüttes felépítését?
A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 
Jóna István koordinálásával már 1998-tól 
működik. Az oktatás több korosztályt is érint, 
van a felnőtt korosztály (Szinvavölgyi Nép-
táncműhely – tánckarvezetők: Maródi Attila 
és Kiss Anita), őket követik az ifisek (Szinva-
völgyi Ifjúsági Néptáncegyüttes), és így sor-
ban az egyre fiatalabb korosztályok (Kisszin-
vavölgyi Néptáncműhely, Szinvavölgyi Aprók, 
Szinvavölgyi Prücskök). Négy éves kortól le-
het járni hozzánk, felső korhatár pedig nincs 
megkötve. A képzés iskolarendszerben tör-
ténik, és miután megkapjuk a bizonyítványt, 
beléphetünk a felnőtt korosztályba. Még van 
egy olyan csoportunk is, amely a fiatal tánco-
sok szüleiből alakult, ennek a neve SZÖTY-
KE (Szinvavölgyi Öreg Tyúkok és Kakasok 
Egyesülete). A székházunk a Hegyalja utcán 
található, két külön teremmel rendelkezünk, 

így egyszerre két csapat is próbálhat. Hatal-
mas viselettárral rendelkezünk, ezek közül 
válogatunk, ha megyünk fellépni. 

És hogyan néz ki a felnőtt korosztály fel-
építése?
Körülbelül harminc-negyven főből állunk, a 
legfiatalabbak most fejezik be a középiskolai 
tanulmányaikat, a legtöbben egyetemisták 
vagyunk, de vannak harmincas tagjaink is. 
Korábban túlnyomórészt idősebbekből állt a 
csoport, de mostanában megfiatalodtunk.
Nyolc tagunk jelenleg a Miskolci Egyetem 
hallgatója, plusz két aktív tagunk végzett itt. 
Persze voltak még olyanok, akik ide jártak, de 
ők már nem aktív tagok. 

Hogy kerültél kapcsolatba az Iskolával?
Édesanyám nagy szerepet játszott az alapí-
tásban, és mivel mindig is táncolt, innen jött 
az ötlet, hogy ovis koromban én is elkezdjem. 
Akkoriban még az Adyban próbáltunk, ké-
sőbb kerültünk csak át a saját székházunk-
ba. Szerencsére az egyetem mellett is tudok 
időt szakítani a próbákra, mondjuk nekem 
egyszerűbb, mivel Miskolcon tanulok, de akik 
Pesten tanulnak vagy dolgoznak, azoknak 
nehezebb lejárniuk. 

Megosztanád a Fölszállott a Páva tehet-
ségkutató versennyel kapcsolatos élmé-
nyeidet?
Ez már a verseny második évada volt, az 
elsőben sajnos csoporttal nem jutottunk to-
vább, csak egy szólista pár. Most az egész 
csapat továbbjutott, illetve egy szólista pár 
is. A zsűri pontjai alapján jutottak tovább a 
versenyzők az egyes kategóriákból, plusz 
egy csapatot a közönség juttathatott tovább 
telefonos szavazás által. Ezért megpróbáltuk 
megmozgatni egész Miskolcot, hogy tudja-
nak arról, hogy szükségünk van a szava-
zatokra. Szórólapokat osztogattunk, illetve 

néptánccal a köztévében

Timkó rékával beszélgettünk, a Miskolci Egyetem harmadéves környezetmérnök hallgatójával, 
aki a Szinvavölgyi néptáncműhely tagjaként vett részt a 2014-es Fölszállott a páva tehet-
ségkutató versenyen.
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kisebb flashmob-szerű előadásokat tartottunk 
a Centrumnál és a Szinvateraszon. Bejutot-
tunk a televíziós adásba, fantasztikus élmény 
volt ott lenni az MTV székházban. Mindig ha-
marabb kellett felutaznunk, mivel külön kellett 
próbálnunk a zenekarral is, viseleteztünk is, 
illetve szombaton is egész nap próbáltunk. 
Valójában nem is ez a része volt fárasztó, 
hanem a várakozás, hiszen viseletben kellett 
végigállunk vagy ülnünk az egész műsort. A 
stáb nagyon megszeretett minket, ők is szur-
koltak nekünk, beleszerettek ebbe a táncos-
énekes dologba.
Mi csak táncoltunk, majd a zsűri továbbjutta-
tott minket a középdöntőbe, ahol megint csak 
táncoltunk. Ekkortájt csütörtöktől szombat 
estig voltunk Pesten, ami nagyon fárasztó 
volt. Az utolsó adásban kalotaszegit táncol-
tunk, ami azért is volt még nehezebb, mert 
az előző adás óta mindössze egy hét telt el. 
Maga a koreográfia már korábban megszü-
letett, hogy valamennyi időt nyerjünk, hiszen 
lehetetlen lett volna az utolsó pillanatban öss-
zerakni. A döntőben filmet is akartak velünk 
forgatni, ezért már szerdán felutaztunk. Ellá-
togattunk egy gimnáziumba is, ahol a kilen-
cedikeseknek egy rendhagyó ének-tánc órát 
tartottunk. A csütörtöki és pénteki napunk is 
zsúfolt volt, mert több kisfilmeket forgattak 
velünk, illetve fotózásokra jártunk. A döntőt 
viseletbe beöltözve forgatták le a stábtagok. 
Olyan jó volt látni, hogy az olyan embereknek 

is megtetszett ez a dolog, akik-
nek mondhatni semmi közük 
sem volt előtte hozzá. Négy 
kategóriában hirdettek díjat, 
mi pedig egy különdíjat nyer-
tünk (szerk.: Külügyminiszté-
riumi Különdíj). A nyert öss-
zeget főleg arra fordítjuk, hogy 
újabb viseleteket varrassunk 
a csapatnak. A műsor után a 
székházban rendeztek nekünk 
egy hatalmas bulit, amelyen a 
stábtagok és mindenki részt 
vett, hajnalig tartott a táncház, 
mi pedig csak utána indultunk 
haza. Rákövetkezendő héten 
Miskolcon tartottunk egy pá-
vás bulit, ahol megnézegettük 
a képeket, beszélgettünk, és 
erre még Novák Péter is eljött 

(szerk.: a verseny egyik műsorvezetője). Erre 
az alkalomra eljött Kriza Ákos polgármester 
úr és Zsiga Marcell alpolgármester is, akik 
a felkészülési időszakban többször is meg-
látogattak minket a próbákon. Zsiga Marcell 
két alkalommal Budapestre, a TV székházá-
ba is el tudta kísérni a csapatot, ott szurkolt 
nekünk a nézőtéren. A bulira nem érkeztek 
üres kézzel, mindenkinek személyesen gra-
tuláltak, és ajándékot adtak át. Jó érzés volt, 
hogy ennyire fontosnak tartják a munkánkat. 
A tehetségkutató után rengeteg helyre hívtak 
minket fellépni, több pávás találkozón is részt 
vettünk, például Székesfehérváron a Királyi 
Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválon, Pes-
ten a Mesterségek Ünnepén és Martonvásá-
ron a Magyar Dal Napján.

Boldizsár Csongor
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De mi is az az Uber? 
Az Uber egy telefonos alkalmazás, melyet a 
Google Play-ről tölthetsz le, valójában azonban 
sokkal több egy szimpla app-nél. Az Uber többek 
szerint is egy életforma, olyan közösségi élményt 
adó szolgáltatás, ami a logisztikai igényeket 
rendkívül okosan köti össze azok keresletével. 
Koncepciója hasonlít a telekocsihoz (lásd októ-
beri trend & tech. rovatunkat), hiszen ez a megol-
dás is az autóban fellelhető fölös helykapacitáso-
kat igyekszik hasznosan kihasználni, a „sharing 
economy” trendeket követve (vö. home sharing, 
file sharing). Az Uber azonban elsősorban város-
ban és rövid távú úticél esetén, azaz „taxi-távon” 
jelent megoldást mind a sofőrnek, mind az utas-
nak. Egyszerűen arról van szó, hogy az utazni 
vágyó a Google térképen bejelöli, hova lenne 
szüksége egy autóra, az applikáció pedig jelzi 
az utast kereső autóvezetőnek, hol van a legkö-
zelebbi fuvar. Így valós időben, gyorsabban, és 
kényelmesebben bonyolítható le az utazás, hi-
szen mindössze egy gombnyomásra van tőlünk 
a taxi, amelynek típusát ráadásul igényünknek és 
pénztárcánknak megfelelően, stílusunkhoz és az 
alkalomhoz igazítva választhatjuk ki. Mindehhez 
az Uber csak a hátteret biztosítja, üzleti tranzak-
ció a sofőr és az utas között jön létre.

Miért jobb, mint a taxi?
Egész egyszerűen, olcsóbb. Jó az utasnak, mert 
az Uber jutalékával együtt is olcsóbban utaz-
hat (barátok  meghívásával meg is oszthatók a 

költségek), s jó a sofőrnek, aki magánvállalkozó-
ként, rugalmas árazás mellett (zsúfolt időszak-
ban, és ünnepekkor felmennek az árak) szintén 
nem jár rosszul, hiszen a viteldíj 80%-a őt illeti. 
De a leghasznosabb része a szolgáltatásnak 
egyértelműen az értékelési rendszer, amelynek 
segítségével ki lehet szűrni a kontár taxisokat és 
a deviáns utasokat is, egyúttal kiiktatva a bizton-
sági kockázatokat is. Az is a biztonságot szolgál-
ja, hogy a fizetés központi rendszeren keresztül 
történik, az utas bakkártyájáról vonva az útdíjat, 
így készpénzre sincs szükség. Ez komoly érv 
lehet a sokak szerint inkább a feketegazdaság 
köreibe sorolható vállalkozás mellett. 

A taxisok rémálma
A világ több mint 45 országában, mintegy 220 vá-
rosban jelen levő szolgáltatás rendkívül előnyös 
ajánlatával nyilvánvalóan sérti a taxitársaságok 
érdekeit, akik világszerte tiltakoznak az Uber 
ma még vitatott, de kétségkívül a tisztességes 
versenyt befolyásoló üzletpolitikája ellen. Meg-
van az okuk az aggodalomra, mert míg ők pl. 
a diszpécserek és az autóflotta fenntartásának 
szüksége miatt nem kínálhatnak alacsonyabb 
árat, addig az Uber egyszerűen elhódíthatja 
utasaikat. Több országban tiltással és pénz-
büntetéssel igyekeznek korlátozni a terjedését, 
több-kevesebb sikerrel. Az európai városokban 
szervezett ellentüntetések hatására éppenhogy 
megnövekedett az Uber forgalma, tehát inkább 
reklámot jelentettek a cég számára. 

Magyarországon, ahol nincs akkora hiány taxik-
ból, mint például Párizsban volt az Uber meg-
jelenése előtt, kérdéses, hogy milyen sikereket 
érhet el az amerikai start-up cég. Jómagam ré-
széről nagyobb esélyt jósolok a Budapesten épp 
nemrégiben elindult ingyenes városi stoppoló 
rendszernek, a Hitchhyper-nek, ami a fenntart-
hatóság jegyében az ún. „cleantech” start-upok 
vonalát erősíti. De erről majd következő szá-
munkban.

Tóth Orsi

UBEr – A KÖzÖSSégi TAxizáSé A jÖVő? 

Az Uberrel kapcsolatban számtalan asszociáció kering a köztudatban: alternatív taxiháló-
zat, közösségi fuvarszervezés, fapados taxi és a sort hosszan lehetne folytatni; ám abban 
mindenki egyetért, hogy az Uber egy olyan üzleti modellt talált fel és tervez bevezetni 
hamarosan Magyarországra is, ami egészen egyedülálló a közösségi közlekedésben.
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Azon már szinte meg se lepődünk, hogy drón 
hozza házhoz a pizzát, vagy rendőrségi drón 
ment meg balesetet szenvedett embereket. 
De hogy hamarosan kereskedelmi forgalom-
ba kerülhet a Hoverbike, ami egy, a motor-
kerékpár és a helikopter ötvözéseként be-
mutatott speciális drón, az a legmerészebb 
képzeletünket is felülmúlja. 
A Malloy Aeronautics brit cégnek a fejlesz-
téssel a helikopter továbbfejlesztése volt a 
célja, szerették volna biztonságosabbá és 
egyszerűbben kezelhetővé tenni ezt a jármű-
vet, ami terveiknek megfelelően a helikopter 
szabadságát nyújtja a motorkerékpár egy-
szerűségével.
Ez az innovatív találmány forradalmasíthatja 
a légi közlekedést, hiszen az ún. quadcopter 
technológia segítségével – amely egy négy-
motoros megoldás – sokkal könnyebbé válik 
a manőverezés, összevetve egy hagyomá-
nyos helikopter lehetőségeivel.

A modell jelenleg tesztelési fázisban van, és 
a gyártásra szánt verzióméret egyharmadá-
nak felel meg. Ha elkészül, irányíthatja majd 
akár egy rajta ülő személy, illetve távirányító 
is.
A régióban egyáltalán nem egyedülálló a 
kezdeményezés, az Európai Unió az „Out of 
the Box: Ideas About the Future of Air Tran-
sition” című jelentés nyomán kezdett anyagi 
forrásokat fordítani a légi közlekedés jövőjére 
vonatkozó kutatás-fejlesztésre. Több kutató-
intézetben dolgoznak azon, hogy kis mére-
tű, városon belüli közlekedésre használható 
modelleket alkossanak meg. A különböző ún. 
„magánkopterek” vagyis repülő autók mellett 
a University of Liverpool mérnöki laborató-
riumában már repülő buszok tesztelését is 
megkezdték, így belátható időn belül, komoly 
változások történhetnek a közlekedésről ma 
alkotott elképzeléseinkben. 
Igazán nagy jelentőségű mindez az urbani-
zációs problémák kezelése szempontjából, 
mert megfelelő bevezetés és a szükséges inf-
rastruktúra megteremtése esetén jelentősen 
csökkenthető lesz az ilyen járművek segítsé-
gével a közlekedési dugók száma, illetve az 
utak terheltsége. Noha a károsanyag-kibo-
csájtás sajnos nem csökkenne, hiszen ezek 
a repülő szerkezetek is belsőégésű motorral 
működnek, kíváncsian figyeljük majd az eget 
ezek után, hátha feltűnik majd egy Hagrid-fé-
le repülő motorbicikli a közelben.

Tóth Orsi

HOVErBiKE – álOMBól VAlóSág

Utópisztikus filmek kapcsán sokszor álmodoztunk a repülésről, Marty McFly légdeszkájáról a 
Vissza a jövőbe c. klasszikusból, vagy éppen Bruce Willis repülő autóját irigyeltük az Ötödik 
elemből. Úgy tűnik az egyéni szintű repülés hamarosan már nem csak tudományos-fantasz-
tikus kategória lesz.

fo
tó

: i
nt

er
ne

t
20



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

21Connection

Today’s gastronomy is about much more 
than just eating, it is the art of special spices, 
secret recipes and wonderful tastes. The 
world of gastronomy interests a lot of people, 
and chefs and confectioners are many times 
depicted almost as magicians in movies and 
books.
The French cuisine is loved by many all over 
the world, and for a lot of works about cook-
ing France and French food serve as a back-
ground. 
Chocolat introduces a young mother, Vianne, 
a chocolatier and her daughter, Anouk. Vi-
anne opens a chocolate shop in a little vil-
lage in France. She does not only sell special 
treats but also changes the villagers’ lives. 
That was the very first movie I saw that con-
centrated on food and how can a type of food 
affect our lives, and I still love the magical 
atmosphere it creates by showing a lovely 
little place, which remains almost unaffected 
by the world's events. The chocolatier Vianne 
appears almost like a witch in the movie, who 
follows the north wind and has magical skills 
with which she can find the treats that suit 
her customers the best, and helps them with 
their problems in life. The movie is based on 
Joanne Harris’ novel, who wrote two more 

Chocolat novels titled The Lollipop Shoes and 
Peaches for Monsieur le Curé.
The film Julie & Julia depicts two American wo-
men who have a special relation with French 
cuisine. It is based on a real life story, and it 
shows not just the happy moments but also the 
hardships of being a chef, so it can give hope 
to many people, who are just learning how to 
cook a simple meal. While Chocolat is a bit like 
a fairy tale, Julie & Julia is more realistic. The 
story behind the movie is the movie itself.  In 
2002 Julie Powell started a blog writing about 
her attempt to cook all recipes in Julia Child’s 
cookbook. The Julie/Julia Project was a suc-
cess, and Julie Powell wrote a book about her 
story.  The comedy-drama film is based on this 
book as well as Child’s autobiography, and the 
two story-lines depicting the life of the two wo-
men are connected by the recipes.

Gastronomy is not a usual topic in an anim-
ated movie, but Ratatouille, which is about an 
ambitious rat who wants to be a chef, proves 
that cooking can be interesting for children, 
too.  Remy, the rat makes a deal with a not 
so talented chef-to-be, Linguini to help him in 
cooking. In my view, what shows the most how 
popular gastronomy as a profession and how 
high prestige it has nowadays is this film, be-
cause it shows children that being a chef (and 
not being a princess or a superhero) can be a 
dream job.

Anett Schäffer

animated movie   - animációs film
chocolatier  - csokoládékészítő mester
cuisine   - konyha (pl. francia konyha)
fairy tale  - tündérmese
magician - varázsló
recipe  - recept
spice - fűszer
taste   - íz

the magIcal World of gastronomy
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The basis of chocolate is cocoa beans, which 
are the seeds of the fruit of cocoa trees. These 
special trees grow in tropical areas like West-
ern Africa, Latin America and Asia. The yellow 
or orange fruit, which are called 
cocoa pods weight about 500 g. 
The seeds go on a long procedure 
of drying, roasting and so on until 
they transform into the delicious 
bars of candy.
We do not know exactly who were 
the first people to use cocoa beans 
to make delicious drinks or foods. But it 
is for sure that chocolate played a great role in 
Maya civilization. Chocolate beverages were 
drunk at religious rituals. These drinks were 
not at all like hot chocolate now, they were 
bitter because no sugar was added to them, 
only chili or other spices. In the Aztec era, 
chocolate’s prestigious place remained; cocoa 
beans were so valuable that they were used 
as a currency.
After the Spanish conquered the Aztecs, 
they started using chocolate as medicine, but 
people realized that chocolate is so good that 
they cannot live without it, and chocolate soon 

spread all over Europe. Europeans sweetened 
chocolate with sugar or honey. In the 17th cen-
tury chocolate was so popular in Spain that 
the Catholic church forbid drinking chocolate 
in churches, and started a war against chocol-
ate, but eventually Pope Pious V decided that 
chocolate was a legitimate pleasure, which 
was a great relief for chocolate loving Cathol-
ics.
If we think of chocolate now, we think of 
chocolate bars, but the first solid chocolate 
was produced just in the 19th century. Since 
then, more and more types of chocolate types 
have been created. In 1875 Daniel Peter cre-
ated milk chocolate by adding powdered milk 
to it.
Nowadays, most of the cocoa beans are pro-
duced in Western Africa, and there are chocol-

ate factories all over the world working on 
to create newer and newer flavours. 

According to the International 
Cocoa Organization German 
and Swiss are the biggest 
chocolate lovers, more than 
10 kilograms of chocolate are 
eaten each year by an aver-
age citizen of Germany or 
Switzerland, while an aver-

age Hungarian eats “only” a bit 
more than 3 kilograms of this unique candy 
each year.

Anett Schäffer

the adventurous hIstory of chocolate

bitter   - keserű
to conquer    - meghódít
currency     - pénznem
flavour  - íz
legitimate  - törvényes
pod  - hüvelyes termés
powdered milk   - tejpor
relief    - megkönnyebülés
solid - szilárd
treat - élvezet

nowadays, we can buy chocolate in every shop, and chocolate is part of our everyday 
life. We eat it when we are stressed or depressed, or, on the other hand, we give chocol-
ate to our loved ones when we want to make them happy. But chocolate has come a 
long way from a bitter drink to become a sweet treat sold in bars.
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When did you visit Hungary for the first 
time?
I was here for one month visiting the Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium in November 
1997, for the purpose of advising teachers 
about communicative methods of teaching 
English. And while I was here I came to the 
university and asked if there was anything I 
could do here. They said “yes come back in 
1998”, so I came back with my wife, and I kept 
coming.

In your book, A Country Full of Aliens, 
you write that “everything is in reverse in 
Hungary”. What do you think are the main 
differences between the English and the 
Hungarians?
I must say these were superficial reversal-
isms. The most obvious being the Hungarian 
for arrivals and departures on railway stations, 
for example, and I did have trouble with “női” 
and “férfi” at first, deciding which was which. 
In the main, I don’t think Hungarians and Brit-
ish are different except perhaps in the feeling 
for history which is, I think, stronger here. But 
otherwise, I think our basic values are much 
the same, and that’s the conclusion I came to 
in the book. Since 2004, Hungary seems to 
be more European than it was. I think before 
2004, shop assistants, ticket sellers at sta-
tions, and people doing such jobs tended to 
be a lot more worried about foreign visitors; 
possibly it was a language thing, but there 
was a kind of suspiciousness on the part of, 
for example, ticket inspectors. Several times 
there was some little thing that was wrong 
with the ticket that I had that caused more 
annoyance and irritation and noise all around 
the carriage or bus than was called for – or so 
it seemed to me. Since 2004, that has been 
very different. People are much more polite 

and they don’t jump to the conclusion that 
you’re trying to get round the system in some 
way. I can go to Keleti or Nyugati now and 
someone will be able to help me in my own 
language. 

Do you speak any Hungarian?
Scarcely at all. I have enough Hungarian to 
be able to ask for the right key for the right 
room to teach in, or for the right ticket to get 
me to the right place at a right time. There 
have been just a very few occasions in six-
teen years when I felt seriously embarrassed 
because someone I was with had no English 
and I had no Hungarian. 

an englIshman In a country full of alIens

23

We are starting a new column which will be devoted to introducing English lecturers who come 
to Hungary to teach at our university. This month we spoke with Colin Swatridge, who wrote a 
book about Hungary, and who has been teaching various courses in the Humanities Faculty 
each autumn and spring for more than 15 years.
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Could you imagine your life in Hungary?
Yes, but I don’t think I could as a married man. 
Though my wife certainly enjoyed being here, 
I don’t think she would take kindly to the idea 
of living here. I’ve often looked admiringly 
and a little covetously at some of these small 
weekend cottages with their gardens, and I 
thought that it would be nice to have a week-
end retreat like that. I do sometimes think 
what it would be like to live here. I think then 
I would have to learn Hungarian, wouldn’t I? 
Perhaps that’s what makes it difficult.

You must have many stories about Hun-
gary and Hungarians, what’s your most 
memorable story?
This was one of the occasions when I needed 
Hungarian. My wife and I were walking around 
in the woodland of the countryside around Ta-
polca on a winter’s day, a Sunday afternoon. 
We came across a little lane we thought would 
lead us where we wanted to go, and a man up 
a tree said to us in Hungarian that this path 
didn’t go anywhere, and we told the usual 
story “Bocsánat. Angol vagyok”. He immedi-
ately mimed sipping from a glass. He led us 
into his cellar and started pouring us a glass 
of wine which was the first of a number of 
glasses. His wife brought bread and sausage 
into the cellar. It must have been an hour, or 
even two hours, that we talked and yet we 
didn’t talk because we had no Hungarian and 

our hosts had no English, but after a while, 
after three or four glasses of wine, it didn’t 
matter anymore that we couldn’t understand 
each other. I still think of this very hospitable 
Hungarian who shared the fruits of his cellar 
with us just because we were a novelty to him, 
and of course that experience was a novelty 
to us. 

Did these stories give you the idea to write 
a book about Hungary and the Hungari-
ans?
I suppose I wanted to come to terms in my 
own mind with what the similarities and the 
dissimilarities were. As I read more and more 
Hungarian history, I began to look for and find 
ways in which Hungarian behaviour, as I ob-
served it, could be explained. I began to think 
when I read Mikes, his How to be an Alien and 
How to be a Brit, maybe I could turn the tables, 
I could do the same for Hungarians. An out-
sider sometimes sees things that an insider 
would not necessarily notice. Hungarians told 
me that I made observations that were fresh 
to their thinking. That’s what motivated me to 
write the book and motivates me still to revisit 
it every five or so years. I’ve just made some 
fresh changes to the 2010 edition, so maybe it 
is an ongoing project.

Anett Schäffer
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gibraltár
Az előzőhöz hasonlóan (The Assault - 2010), 
Julien Leclerq új filmje is igaz történeten ala-
pul. 1987-et írunk. A francia Marc Duval (Gil-
les Lellouche – A két mesterlövész, Tékozló 
szív) Gibraltáron – az európai drogforgalom 
egyik legpezsgőbb csomópontjában – él fele-
ségével és újszülött lányával. Látszólag min-
dene megvan: forgalmas kiskocsma, szép 
ház, egy hajó a kikötőben. A gond csak az, 
hogy mindezt bankkölcsönből vette, és nem 
tudja fizetni a részleteket. Egy nap egy fiatal 
és ambíciózus francia vámtiszt (Tahar Rahim 
– A Próféta, A múlt) ajánlatot tesz neki: a fo-
gás értékének 10 százalékáért cserébe Duval 
hallgatózzon egy kicsit a kocsmájába betérő 
kétes alakok körében. A férfi – felesége heves 
tiltakozása ellenére – hamarosan a francia és 
brit vámhivatal kedvenc besúgójává válik, 
egyre nagyobb és nagyobb kockázatot vállal. 
Reménykedik benne, hogy megússza, de a 
helyzet tovább súlyosbodik, amikor a drogbá-
rók is belépnek a képbe, és megteszik aján-
latukat…

lavina
A Lavina nem csak a kritikusok kedvence, 
de az idei Cannes-i Filmfesztivál egyik nagy 
sikere is volt. A rendező, Ruben Östlund, 
hatalmas tapsvihar közepette át is vehette a 
zsűri díját az Un Certain Regard szekcióban 
– nem érdemtelenül. A Lavina elképesztően 
humoros és fájóan pontos pszichodráma egy 
mesekönyvbe illő svéd családról. Tomas, a 
sikeres üzletember (Johannes Kuhnke – Az 
örökség), modell-szépségű felesége, Ebba 
(Lisa Loven Kongsli – Az Orheim század) és 
két, bájos, szőke gyerekük a francia Alpokba 
utaznak néhány napra síelni. Süt a nap, a 
lejtők varázslatosak, mindenki boldog, de az-
tán az étteremre lecsap a lavina, és minden 
megváltozik. A vendégek a szélrózsa minden 
irányába menekülnek, Ebba a férjét hívja, 
hogy segítsen megvédeni a gyermekeiket. 
Tomas azonban menti a saját életét… Bár a 
várt katasztrófa végül elmarad, a család élete 
így is fenekestül felfordul. Vajon milyen férfi 
az olyan, aki fejvesztve menekül, mikor a csa-
ládja is veszélyben van? Milyen apa az, aki 
hátrahagyja a gyermekeit? Tomas és Ebba 
házassága megrendülni látszik, a férfi pedig 
elkeseredetten küzd azért, hogy helyreállítsa 
a tekintélyét.

Török Zsuzsanna

novemberI mozIajánló
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gibraltár (gibraltar/
the informant)
színes, feliratos, fran-
cia thriller, 116 perc, 
2013 (16)
november 20–26, 
16:00,
Művészetek Háza – 
Béke-terem

lavina (turist) 
színes, feliratos, 
svéd–dán–norvég film, 
118 perc, 2014 (12)
november 27–
december 3,
18:00, Művészetek 
Háza – Béke-terem

A CINE-MIS teljes havi
moziműsorát megtalálhatjátok

a MEgazin honlapján.
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26 Kultúra

grAFFiTi MAnApSág

Mikor és miért kezdtél el graffitizni?
Még régebben volt, olyan 3-4 éve mentünk 
diákolimpiára busszal, és volt egy srác, aki az 
ablakon a párába tagelt mindenféle szövege-
ket. Nekem ez akkor hirtelen meg is tetszett, 
elkezdtem utána nézni, hogy mi is az a graffi-
ti, hogy lehet megtanulni.

Minek tekinted inkább, hobbi vagy művé-
szet?
Nekem először hobbinak indult az egész, 
más srácok számítógépes játékokat játszot-
tak hétköznaponként tanulás helyett, én meg 
rajzolgattam. Aztán ahogy telt az idő, megis-
mertem sok technikát és stílust, így már in-
kább művészetnek mondanám. De van egy 
határvonal, vannak graffitisek, akik nagyon 
sokszor csinálnak szépeket, de van egy olyan 
réteg, akik játszottak egyszer a Getting Up 
című játékkal, és azt hiszik, ha vesznek egy 
alkoholos filcet és felírják vele mindenhova a 
nevüket nyilakkal, akkor létrehoztak valamit, 
pedig ez nem így van.

Mit gondolsz azokról, akik mindenhova, le-
gyen szó akár buszról, házak faláról csak 
úgy rövid feliratokat fújnak, nem pedig 
komplett képeket?
Akiknek látom a rajzait is a városban vagy 
például vonatokon, azoknak a tagjei hozzá 
tartoznak a graffiti kultúrához, azt elfogadom, 
ez a kettő együtt jár, csak ha kezdő valaki, 
akkor nem a városközpontban kellene gyako-
rolnia. Vannak alap dolgok, hogy magántulaj-
donra, templomra, műemlékre nem festünk.

Milyen megbízásaid voltak eddig?
Megbízás az sokféle volt. Festettem már szo-
bák falára városrészletet, nevet, amit kértek, 

Székesfehérváron étterem falának a festése, 
arculatterv, logó, de feszített vászonra is csi-
náltam képet.

Mekkora keresete van ennek az egésznek 
Magyarországon, illetve külföldön?
Nyugaton azért könnyebb boldogulni, jobb az 
anyagi helyzet és a kannákat nem annyira ne-
héz megvenni, másrészt Székesfehérváron 
például a városvezetést is megkerestük, hogy 
valami legális falat lehetne-e csinálni esetleg, 
de ők még azokat az ősrégi elhagyatott fala-
kat se képesek odaadni, amelyek semmire se 
kellenek már, és csak rontják a város össz-
képét. Szerencsére, ha valaki ügyes, akkor 
megtalálja a kiskapukat, és hogy hogyan le-
het boldogulni.

Itthon nem egyszerű tehát ilyesfajta művész-
ként boldogulni, de szerencsére egyre több 
városban sikerül meggyőzni a vezetőséget, 
hogy segítsék a fiatalok munkáját, és ezáltal 
szebbé tehessék a kopár, üres falakat.

Stumphauzer Laura

Manapság egyre gyakoribb, hogy régi házakra, csupasz épületekre festetnek híresebb 
graffitisekkel remekműveket. Egyes országokban az elkapott művészeket olyan jellegű köz-
munkára ítélik, melynek során üres falakra kell alkotniuk valami maradandó, és jól kinéző képet 
(ezt itthon se ártana talán bevezetni). Varga-Márfy Milán, avagy lODEK egy mostanában 
feltörekvő graffitis, akit egyre több helyre hívnak, hiszen amit ő csinál, az már inkább művé-
szet, mint szimpla firkálás.
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27Kultúra

A www.revizoronline.hu kritikai oldalon közel 
két hónapja zajlik egy komoly, szakmai vita 
a slamről, mint műfajról. A slam poetry körül 
kialakult beszéd már nem azt hivatott megál-
lapítani, hogy ez a dolog jó-e vagy sem, sok-
kal inkább arról szól a csevej, hogy beszélhe-
tünk-e róla úgy, mint a kortárs magyar kultúra 
részéről. Része az irodalomnak, vagy teljesen 
önálló, esetleg jóindulattal sem nevezhető iro-
dalminak? Az tény, hogy mindenről megosz-
lanak a vélemények, és nehéz olyan választ 
adni, amely mindkét, vagy inkább mindhárom 
oldal igényeit kielégíti. A slam poetry egy sza-
bad műfaj, ebben a társadalom megegyezik. 
Anno úgy definiálták a slamet, hogy átmenet 
az irodalom, a rap és a színház között, és 
hellyel-közzel ez az állítás a mai napig tartja 
magát. A kulcs nyilván itt is a részletekben rej-
lik, és az a probléma, hogy a vita túlságosan 
a részletek körül mozog. Senki sem beszélhet 
erről a dologról úgy, mint a kultúra rákfené-
jéről, sem úgy, mint a modern kortárs költé-
szetről. Túl sok az olyan álprobléma, amelyet 
az értelmiségi társadalom elemei generáltak 
a téma körül, hogy ezt most irigység, értet-
lenség, szakmaiság, vagy túlzott hozzáértés 
miatt, nem tudom. Egy dolog viszont biztos. 
A slam poetry egyszerűen fogalmazva egy 
kultúrmisszió. Egy olyan mozgalom, amely az 
egyszerű embernek szól, fiatalnak, idősnek, 

bankárnak, munkanélkülinek, gyármunkás-
nak, egyetemistának, szakmunkásnak, egy 
szóval: mindenkinek. A slam segítségével 
sokak válnak képessé arra, hogy megfogal-
mazzák, kik ők, rájöjjenek, hogy mit gondol-
nak magukról, a többi emberről és a világról 
körülöttük. Megfogalmaznak társadalomkriti-
kát, görbe tükröt állítanak saját maguk, má-
sok, a politika, az ország, a kultúra, a trendek 
felé. Kimondva, kimondatlan a lehetőségek 
tárháza végtelen. Ettől olyan izgalmas ez az 
egész. Az irodalmi szubkultúra véleményem 
szerint túlbonyolítja a közeget ekörül a vég-
telenül egyszerű dolog körül. A végére egy 
személyes megjegyzés: 
Közel másfél éve vagyok én is slammer. 
Kezdetben nekem is bele kellett tanulnom, 
hogy is működik ez az egész, de az a há-
rom perc, amíg az ember egy két kezével 
megalkotott szöveget olvas fel, az maga a 
megtestesült nyugalom és büszkeség. Én is 
léptem fel több száz és pár tíz 
ember előtt, Budapesten, 
Miskolcon, Egerben, 
az eredmény viszont 
ugyanaz: kortól, nem-
től, identitástól füg-
getlenül az emberek 
imádják ezt az egé-
szet. Pontosan azért, 
ami a lényege a slam 
poetrynek. Az egysze-
rűség, a közérthetőség, a 
szórakoztatás, az elgondol-
kodtatás és leginkább az, hogy 
bárki csatlakozhat ehhez, hiszen te is, a pad-
társad is, a testvéred is, a barátod is képes 
alkotni. Onnantól kezdve pedig már csak egy 
kis „tökösség” kell hozzá, hogy a színpadon 
találd magad egy mikrofonnal a kezedbe.

Nagy Tomi

a slam a lélek tükre?
Előző számunkban már írtunk a Magyarországon egyre nagyobb tömegeket meghódító slam 
poetry mozgalomról. napjainkra komoly vita alakult ki irodalmárok, költők, slammerek és kritikusok 
között, hogy pontosan mi is az a slam poetry? Hol is helyezkedik el az irodalomban? Miért is 
olyan népszerű?
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28 Krea-tour 

notesztartó baglyos kIvItelben 
Mostanában egyre elterjedtebbek a bagoly motívummal díszített ruhák, kiegészítők, így eb-
ben a számban egy baglyos notesztartó elkészítését mutatjuk be.

Kellékek:

- több féle színű filc
- olló, ragasztó
- cérna, tű

- ceruza
- baglyos minta
- egy már nem használt CD/DVD
- kulcskarika, notesz
- szalag

1. lépés: A megadott minta alapján a bagoly-
alkotóelemeket megrajzoljuk és kivágjuk.

2. lépés: Kétféleképpen is egymásra illeszt-
hetjük: összevarrhatjuk az elemeket, vagy ra-
gasztóval a kisebb elemektől a nagyobb ele-
mek felé haladva összeragaszthatjuk őket. A 
ragasztás történhet pillanatragasztóval, vagy 
ragasztópisztollyal is. Jelen esetben pillanat-
ragasztóval oldottuk meg. Célszerű a bagoly 
elejével kezdeni.

3. lépés: Miután az elejét megragasztottuk, 
ráillesztjük a másik oldalára a CD-t, és hagy-
juk száradni.

4. lépés: A bagoly hátsó részét készítjük 
el következő lépésben. A kör alak közepén 
készítünk egy kis vágást. Ebbe a vágásba 
illesztjük bele a levágott, kb. 5 cm hosszú 
szalagdarabot, és ezt hogy tartson, oda is 
varrhatjuk, ragasztóval rögzíthetjük.

5. lépés: Száradást követően a bagoly ele-
jét és hátulját úgy rögzítjük, hogy az alsó 
részhez a láb elemeit beragasztózzuk és 
beletesszük, majd egy súlyosabb könyvet 
ráteszünk a bagolyra, hogy biztosan jól öss-
zeragadjon.

6. lépés: A kulcskarikákat rátesszük a madár 
lábára, ezután a noteszt ráforgatjuk a kari-
kákra. Ezzel az utolsó lépéssel el is készült 
a kis notesztartó baglyunk.

Varhola Betti
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29ME-blog 

A KErESzT:
A KErESzTénySég BOTrányA VAgy rEMényE?

„– Te például tudnád szeretni a guillotine-t, az akasztófát vagy a villamosszéket?
– Tudom, hova akarsz kilyukadni. Minden emberi kínok leggyötrelmesebbikére, a keresztha-
lálra célzol. „gyűlöletes büntetés” volt, halála előtt szörnyű kínokat élt át az elítélt. és ma 
emberek milliói hordják a mellükön vagy akasztják a szobájuk falára. A keresztet egyszerű 
vallási szimbólumnak tekintik, és eszükbe sem jut, hogy azelőtt borzalmas kínzóeszköz volt.”

Paulo Coelho teszi fel feleségének ezt a 
kérdést A zahir című művében. Hozzá ha-
sonlóan kérdezik tőlünk, keresztényektől: tu-
datosan hordjuk-e a kereszt jelét? Mit jelent 
számunkra?
A Szentírás arra szólít fel bennünket, hogy 
semmi mással ne dicsekedjünk, csak Jézus 
keresztjével, mert benne van minden remé-
nyünk. Első látásra jó kis reménynek tűnik: 
egy balek próféta a kereszten végezte; aki 
Istennek mondta magát, meghalt mint egy 
utolsó rabszolga. A gyengeség oltárra eme-
lése! Miért is dicsekedjünk ezzel, ahelyett, 
hogy szégyenkeznénk érte?
Mi nem önmagában szeretjük a keresztet, 
a kivégzést, a szenvedést. Ezek valóban 
elítélendő, szörnyű bűnök. Mi azt az Istent 
szeretjük, aki azáltal fejezte ki szeretetét 
irántunk, hogy inkább választotta, hogy 
gyenge lesz, és kezünkre adja magát, mint 
hogy nagy erejével elpusztítson minden el-
lene lázadót. Aki átmenve a legszörnyűbb 
szenvedésen és igazságtalanságon értelmet 
adott a kudarcnak, hogy amikor te és én, és 
mindannyian szenvedünk, és igazságtalan-
ságot élünk meg, remélhessünk abban, hogy 

van értelme, akkor is, ha még nem látjuk. Ez 
a remény elválaszthatatlan a feltámadás 
hitétől. Mert Jézus útja nem ért véget a ke-
reszten, hanem feltámadt. És a miénk sem 
ér véget a szenvedésekben és az igazság-
talanságban. Ennek a reménynek a jele a 
kereszt. Látom a keresztet, a gyengeséget, 
a szenvedést: és hiszem a szeretetet, az ér-
telmet, a feltámadást.
1984-ben II. János Pál pápa átadott a fiata-
loknak egy keresztet, az Ifjúsági Világtalálko-
zók Keresztjét. Ez a kereszt azóta körbe jár 
a fiatalok között a világban. November 14-
én, pénteken Miskolcra érkezik. Szeretettel 
hívunk az ezzel kapcsolatos programokra.

Nagy Lilla, Dóra nővér

13:00 Imaalkalom
a minorita templomban

15:00 Körmenet a minorita templomtól
a Mindszenti Plébániáig

16:00 Ifjúsági imaest helyi közösségek, 
lelkiségi mozgalmak vezetésével,
tanúságtételekkel

18:30 Szentmise Palánki Ferenc
püspök atyával

19:30 Szentségimádás,
virrasztás a kereszt körül

Bővebb információ: www.mikell.hu
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30 Jó tudni!

2013. november 22-én hirdette meg az Eu-
rópai Bizottság a felhívást, hogy a következő 
7 éves pályázati ciklusra szakértőket keres 
a pályázatok elbírálásához. A szakértők fel-
adata, hogy áttekintve a pályázat részleteit 5 
témakörben választ adjanak 5 kérdésre: (1) 
a pályázat tudományos és műszaki jellem-
zőire, (2) az innováció tartalomra, (3) a pá-
lyázatban résztvevő partnerek minőségére, 
az erőforrá-
sokra, (4) az 
ipari érdek-
lődésre és 
a technikai 
megva lós í -
tási lehető-
ségekre, (5) 
az EU vonat-
k o z á s á b a n 
h o z z á a d o t t 
értékekre, va-
lamint az EU 
pr ior i tásai ra 
általában, illet-
ve az adott évben érvényes aktuális prioritá-
sokra vonatkozólag. 25+1 pont a maximum, 
15-öt kell elérni belőle, hogy továbbjusson a 
pályázat. Minden pályázatot 3-3 szakértő vé-
leményez. Én több pályázati ciklusban részt 
vettem már szakértőként az elmúlt 15 évben. 

Korábban odautaztunk, és nagyon szigorú 
és ellenőrzött körülmények között bíráltuk a 
pályázatokat, nehogy információ menjen ki 
róluk. Az idén már helyben lehetett bírálni, 
online letöltve az anyagokat és online feltölt-
ve a véleményeket.

Természetesen a bírálókat is bírálják, rész-
ben egymást, amikor a három bíráló közös 
véleményt kell hogy kialakítson, részben kül-
ső megfigyelők vesznek részt a folyamatban.
Jelenleg is lehet bírálónak jelentkezni, mivel 
még sok pályázat fog megjelenni az elkövet-
kező években.

A bírálónak a következő weboldalon lehet 
bejelentkezni:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/experts/

Itt a személyes adatok mellett a pályázati bí-
rálói tapasztalat, a dokumentált tudományos 
tevékenység játszik fő szerepet az angol 
nyelvtudás mellett. Annakidején 16 éve, mi-

kor jelentkeztem, nekem 
elsődlegesen magyar 
pályázati tapasztala-
tom volt.
         
Miért is érdemes bí-
rálónak lenni? Ez a 
legjobb módja az infor-
máció- és a tapaszta-
latszerzésnek. Így be-
lelátva a pályázatokba 
sokkal jobb esélye 
van sikeres pályázat 
elkészítésére. A szak-
értői munka nemcsak 

az egyén presztízsét, de az 
egyetem imázsát is növeli. Ezért kérek min-
denkit, aki tud, hogy jelentkezzen.

Prof. Dr. Jármai Károly
stratégiai és fejlesztési

rektorhelyettes

HOgyAn BíráljUnK UnióS pályázATOKAT?

fo
tó

: i
nt

er
ne

t



--
--
--
--
--

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

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

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

- - - - - - - -

31Hagyományaink

vachot Imre: bányarém

A bALEKkeresztelő Szakestély előtt állva több 
olyan olvasmány is a felszínre kerül, amelye-
ket talán már elfeledtünk. Tempus, Aki a pár-
ját keresi, Erdészcsillag… ezek mind-mind 
olyan alkotások, amelyek azért születtek, 
hogy közelebb hozzák mihozzánk Selmecbá-
nyát, annak örökségét, s a hagyományok oly 
formában is szemünk elé rajzolódhassanak, 
amely kézzelfoghatóbbá varázsolja mindazt, 
ami az elsősöknek még teljesen érthetetlen. 
A Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társaságának 
köszönhetően új alkotással bővülhet reper-
toárunk. A Rókák közreműködése révén már 
akár a kezetekben is tarthatjátok Vachot Imre 
Bányarém című színdarabját.
Első olvasatra kissé furcsának, és szokat-
lannak tűnhet a mű nyelvezete, de a Társa-
ság tagja szánt szándékkal nem változtattak 
semmin sem a kézirathoz képest. Ez azt 
jelenti, hogy az elírások, valamint nyelvtani 
hibák is ugyanúgy szerepelnek ebben a ki-
adásban is, mint Vachot Imre kéziratában. A 
mű olvasói betekintést nyerhetnek az újkori 
Magyarország, s a romantika korába. Még a 
Bányászhimnusz egy változata is fellelhető a 
szövegben, valamint a Rókák a mű végére is 
beillesztettek egy másik változatot.
A bányában, amelyben a darab játszódik, 
sajnos már egy ideje nem találnak aranyat 
a bányászok, mert egy Bányarém megfe-
nyegette és elátkozta őket. Természetesen 
nem mindenki hiszi el, hogy valóban létezik 
ez a bizonyos Bányarém. Eleinte ugratják a 

bányászokat a bányamanók; kiveszik a ke-
zükből a szerszámokat, megcsípik őket, majd 
szánt szándékkal olyan kőbe állítják csáká-
nyukat, amely aranyat rejt magába. Amikor 
már a bányászok odáig vannak az örömtől, 
hogy végre ismét találtak aranyat, akkor a 
manók ismét elveszik tőlük az aranyat. A 
főszereplők csalódottan veszik tudomásul, 
hogy a bányarém megint a bolondját járatja 
velük, s kénytelenek hinni a saját szemüknek, 
mi szerint a bányarém létezik. A felvonások 
tűzdelve vannak nótákkal, melyek színeseb-
bé teszik ennek a kissé nehézkes nyelvezetű 
műnek a feldolgozását. Természetesen a bá-
nyarém rejtélyének felderítésének történetét 
sem lehet romantikus szál nélkül hagyni. A 
színdarabban is felbukkan a szerelem, per-
sze csak a maga régies módján. A bányarém 
ugratásának köszönhetően persze gyanúba 
keveredik az egyik főszerepelőnk, ahogyan 
az várható is volt, de hogy mi módon alakul a 
sorsa, azt majd megtudjátok, ha elolvassátok 
Vachot Imre színművét.
.

Muntyán Bernadett
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mIskolcI megoldás

egy vIlágot érIntő problémára?

Különböző környezet- és egészségvédelmi 
okokból az ólmot kivonták a köznapi tárgyak 
anyagaiból. Kivonásra került a festékipar-
ból, a nyomdatechnikából, a gyermekjá-
tékokból és a legnagyobb mennyiségben 
ólom segédanyagot felhasználó területről, a 
lágyforrasztás forraszanyagaiból. Az Euró-
pai Unióban már szigorú előírás tiltja – kü-
lönböző kezdetű hatállyal – az ólomtartalmú 
ötvözetek felhasználását az elektronikai 
iparban forraszanyagként. A „Környezetbiz-
tonságos forraszanyagok anyagtudományi 
alapon történő fejlesztése primer- és má-
sodnyersanyagokból a járműipar számára” 
elnevezésű projekt e világszintű probléma 
megoldásával foglalkozik. Olyan megoldást 
kell találniuk, mely mind gazdaságossági, 
mind technológiai szempontból helyettesí-
teni tudja az ólomtartalmú forraszanyagot. 
Az ólommentes forraszanyag kifejlesztése 
során az ón forrasztási hulladékból történő 
visszanyerése jelentős szerepet kaphat.

Amíg a Kékesi professzorra várakoztam, 
Kulcsár Tibor PhD hallgató vázolta fel ne-
kem a kísérleteik mibenlétét. A kutatást a 
szombathelyi Prometech Kft. kezdeményez-
te, akik az elektronikai alkatrészek ólom-
mentes forrasztása, illetve ónozása során 
nap, mint nap látták nagy mennyiségben 
képződni a veszélyes hulladéknak számító 
„ónsalakot”, melynek hazai újrahasznosítá-
sára megoldást szerettek volna találni.
Jelenleg Magyarországon szervezett for-
mában összegyűjtik és tovább értékesítik 
olyan nyugati országok felé, ahol ónkohá-
szat is működik. Az ónsalak óntartalmánál 
fogva azonban egy értékes alapanyagnak 
is tekinthető és éppen ezért célként jelenik 
meg, hogy az ország határain belül kiala-
kuljanak olyan üzemek, amelyek fel tudják 
dolgozni azt, ki tudják belőle nyerni a szá-
munkra értékes ónt.
Magyarország jelentős elektronikai öss-
zeszerelő iparral rendelkezik, ennek kö-
vetkeztében éves szinten ezer tonnás 
nagyságrendben keletkezik ilyen hulladék 
az országban, melynek piaci értéke jóval 
kisebb a tiszta ón áránál. Az újrahasznosí-
tással a gyárak jelentős összegeket takarí-
tanának meg, ami azt eredményezné, hogy 
nagyobb összeget tudnának kutatásokra és 
fejlesztésekre áldozni.
Miért is fontos visszanyerni az ónt az ón-
salakból? Az ón egy stratégiai fém, ércle-
lőhelyekkel már alig találkozunk, gazda-
ságos érctelepek, valamint a legnagyobb 
bányászati és kohászati kapacitások első-
sorban Indonéziában, Dél-Amerikában és 
Kínában találhatóak, Európán belül pedig 

prof. Dr. Kékesi Tamás rektorhelyettessel és kutató kollégáival volt szerencsém beszélgetni Az ólommen-
tes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerése másodnyersanyagokból elneve-
zésű Tudományos Műhelyben folyó munkáról, ami a FOrr-áSz projekt  egyik részprojektje. A világon 
egyedülálló szabadalommal védett technológiát fejlesztettek ki, amelyet azóta már Malajziában  is 
megvalósítottak nagyüzemi gyakorlatban.
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Németország és Anglia tekinthető hagyo-
mányos óntermelő országnak. Az ón ha-
marosan kritikus elemmé fog válni, vagyis 
kimerülése a közeljövőben várható, pedig 
egyre nagyobb szükség lenne rá. Egyrészt, 
mert a korábban nagy mennyiségben ada-
golt ólmot kivonták a forraszanyagok kö-
réből, másrészt pedig az elektronikai ipar 
rohamos mértékben fejlődik. Továbbá az 
ólommentes ötvözet olvadéka nagyon gyor-
san elrezesedik forrasztás közben. 
A kutatók feladata az volt, hogy az ónsalak 
tisztítására egy kis méretekben is gazda-
ságos és hatékony eljárást fejlesszenek ki. 
Több éves munkának, kutatásoknak és kí-
sérleteknek köszönhetően mára elkészült a 
technológia, ami a világon egyedülálló mó-
don 99,99 %-os tisztaságú ónt tud előállíta-
ni az ónsalakból gyakorlatilag egy lépésben. 
Az elért fémtisztaság egy nagyságrenddel 
meghaladja a fémtőzsdéken jegyzett tiszta-
ságot. A kutatók elmondták, hogy ha valaki 
laboratóriumi felhasználásra szeretne 99,99 

%-os ónt beszerezni, akkor annak kilójáért 
akár 100 000 Ft-ot kellene fizetnie.
Meglepő az a tény, hogy habár a technológi-
át Magyarországon, Miskolcon fejlesztették 
ki, először nem itthon, hanem Malajziában 
valósult meg nagyüzemi körülmények kö-
zött.
Több oka is van annak, hogy a malájok be-
előztek minket. Kékesi professzor vélemé-
nye szerint természetesen a projektben is 
elvárt széles publikációs tevékenység tette 
ezt lehetővé, de ott könnyebb helyzetben is 
voltak, akár az üzemépítést, akár az enge-
délyeztetést figyelembe véve. Ők nem küz-
denek alapanyag problémával, ami itthon 
azért lép fel, mert a nagy ezüst koncentrá-
ciójú ónsalakot jó áron felvásárolják a hul-
ladékgyűjtők. Egy másik ok, amiért itthon 
nehéz beindulnia egy ilyen cégnek, az, hogy 
nincs meg a piaca. Ugyanis a piacot, ahol 
termékeiket értékesíteni tudnák, a nagyne-

vű beszállítók uralják. A műhely kutatói ezen 
problémák kiküszöbölésében is együttmű-
ködnek a szombathelyi céggel, a kísérle-
tek mellett referenciákat biztosítanak. Az 
egyetem folyamatos kutatási és fejlesztési 
hátteret nyújt, a technológia egyre teljeseb-
bé és kidolgozottabbá válik. A végső cél a 
hulladék 100%-os feldolgozása, hisz ezzel 
értéket – és a jövőben talán új iparágat és 
munkahelyeket is – teremtünk.

Boldizsár Csongor 
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Kosárlabda.
Egyesületünk (MEAFC) a város és a szak-
szövetség kérésére 2014. július 1-től átvette a 
Miskolci Városi Sportiskolától a férfi kosárlab-
da utánpótlás-neveléssel kapcsolatos felada-
tokat. Így ettől a bajnoki szezontól kezdve az 
egyetemi és felnőtt korosztály mellett a teljes 
utánpótlás palettát lefedjük edzés- és verse-
nyeztetés tekintetében. Így próbáljuk – a szak-
mai munka folytonosságát is megteremtve – a 
tehetséges  fiatalokat a tanulmányi pályán is 
egyetemünkre orientálni. Felkészült szakem-
berek irányításával idén összesen 14 csapat-
tal indulunk a különböző utánpótlás és felnőtt 
bajnokságokban. Egyesületünk első számú, 
NB II-ben versenyző férfi kosárlabda csapata 
számára erre a szezonra a feljutást, vagyis a 
következő évadtól már az élvonalbeli (NB I/B.) 
szereplést tűztük ki célul, ennek megfelelően 
a játékosállományt is megerősítettük miskolci 
kötődésű, magasabb osztályt is megtapasztalt 
játékosokkal. Az Nemzeti Egyetemi bajnokság-
ban is megkezdődtek a küzdelmek, ahol női és 
férfi csapattal is képviseljük egyetemünket. 

Csapatunk a HEPP kupa 1. fordulójában az 
EKF-Eger NB I/B-s együttesével szállt harcba 
október 13-án az egyetemi Körcsarnokban. 
A rendkívül szoros és izgalmas mérkőzésen 
végül hosszabbításban, 102–97-re sikerült 

felülkerekedni ma-
gasabb osztálybeli 
ellenfelünkön. A 
mérkőzésre meg-
lepően sokan láto-
gattak ki. A máso-
dik fordulóban nem 
sikerült a bravúrt 
megismételni, az 
élvonal legerősebb 
csapatai közé tar-
tozó Debrecen 
megállította a ME-
AFC-ot.

Kispályás labda-
rúgás.
Október 27–28-án 
Győrben rendezték 
meg a XLV. Műsza-
ki Felsőoktatási Sportnapok, amelyen részt 
vett a Miskolci Egyetem kispályás labdarúgó 
csapata is. Csapatunk az első nap csoport-
mérkőzéseit 1-1 győzelemmel és vereséggel 
zárta, a második nap a dobogóért játszottak a 
házigazda győri Széchenyi Egyetem alakulatá-
val. Óriási küzdelemben, hosszabbításban, de 
végül sikerült felülkerekedni a vendéglátókon, 
ezzel megszerezni a bronzérmet. 

Tájfutás.
Tájfutóink októberben Zalaegerszegen, a Ma-
gyar Egyetemi–Főiskolai Tájékozódási Futó 
Országos Bajnokságon halmozták a sikereket. 
A Miskolci Egyetem 2. helyen végzett váltó 
csapatának tagjai: Tugyi Levente, Tölgyesi 
Tamás, Fehérvári Zsolt. Az egyéni versenyben 
F21A kategóriában Tölgyesi Tamás a 3., Tu-
gyi Levente pedig a 4. helyet szerezte meg. A 
kísérleti jelleggel megrendezett rövidtávú ver-
senyen teljes miskolci siker született: Tölgyesi 
Tamás és Tugyi Levente a dobogó első két he-
lyén végeztek.

Nagy Tomi

szemezgettünk a mIskolcI egyetem 
sportéletének híreIből…

EREDMÉNyEK 2014/15-ÖS SZEZON:

NBII-es bajnokság
1. forduló Békéscsabai KK – MEAFC: 71–110
2. forduló DEAC – MEAFC: 100–95

Egyetemi Bajnokság
Női
1. forduló MEAFC – DEAC: 46–80
2. forduló MEAFC - USC Szeged: 40–104
Férfi
1. forduló MEAFC – USC Szeged: 67–60



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

35játék

A keresztrejtvény megfejtését november 31-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés II. évfolyam 
9. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket 
sem! A helyes megfejtést beküldők között 

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

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

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

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

7

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

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